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503. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 23 ноември 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Назиф Џавид Зекири, од е. Мало Турчане, 
2. Благој Јован Ефтимов, од е. Тркање. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 1 месец 

се замени со условна осуда со тоа што'таа нема да 
се изврши ако осудениот во рок од 1 година не сто-
ри ново кривично дело на: 

1. Зако Славе Анастасиески, од Гостивар. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудениот во рок од 2 години не сто-
ри ново кривично дело на: 

1. Бранко Сребро Зафиров, од е. Горно Јеловци. 

IV 
Неиздржаниот дел од казната се замени со ус-

ловна осуда со тоа што тој дел од казната нема да 
се изврши ако осудените во рок од 1 година не сто-
рат ново кривично дело на: 

1. Стојмир Стојчо Велинов, од е. Стамер, 
2. Слободан Душан Поповски, од Скопје. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 4 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Агим Шукрија Халити, од Урошевац. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудениот во рок од 1 година не сто-
ри ново кривично дело на: 

1. Али Алил Јусуфов, од е. Тополница. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 1 година 

и 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што 
таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 
години не стори ново кривично дело на: 

1. Васил Миле Даниловски, од Гостивар. 

VIII 
Изречената казна затвор во траење од 1 година 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудениот во рок од 2 години не сто-
ри ново кривично дело на: 

1. Слободан Љубомир Арсовски, од Куманово. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 06-595 
23 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

504. 

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за 
пренесување на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанство-
то врз организациите на здружениот труд („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 
42/77 и 17/78), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВАЊА НА 
ТЕКСТИЛНАТА ФАБРИКА „СНИТЕКС" — 

СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. Заради санирање на состојбата на текстил-
ната фабрика „Снитекс" — Свети Николе, која ра-
боти под отежнати услови за стопанисување, и се 
одлага плаќањето на стасаните ануитети по креди-
тите одобрени од средствата на Републиката за ин-
вестиции во стопанството во износ од 6.120.493 ди-
нари. 

2. Пресметаната камата за 1978 и 1979 година 
по кредитите од средствата на Републиката за ин-
вестиции во стопанството се намалува за 90%. 

3. Плаќањето на одложените ануитети од точ-
ката 1 на оваа одлука ќе се врши секој месец, поч-
нувајќи од 1 мај 1979 година, во еднаков износ од 
500.000 динари. 

4. Одложените стасани ануитети „Снитекс" ќе 
ги користи како санационен кредит со каматна 
стапка од 3°/о. 

Враќањето на кредитот ќе се врши на начин и 
во рокови одредени во точката 3 од оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2304/1 
15 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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505. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78) и член 169, став 2 од Де-
ловникот на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија („Службен весник на СРИ" бр. 24/76), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — ДВ ОД ИО КУ НЕ-
ГОТИНО—БУЧИМ, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИ-

НИТЕ НЕГОТИНО И РАДОВИШ 

1. Се утврдува локација за изградба на инвес-
тиционен објект — ДВ од НО кУ Неготино—Бучим 
на подрачјето на општините Неготино и Радовиш. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (ситуација на трасата во размер 1 :50000), а 
кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урба-
низам. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2327/1 
15 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Папов, е. р. 

506. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање (>, Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78) и член 169, став 2 од 
Деловникот на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — КЛАНИЦА СО 
ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНА КУМАНОВО 

1. Се утврдува локација за изградба на инвес-
тиционен објект — кланица со придружни објекти 
на подрачјето на општина Куманово, покрај патот 
Куманово—Свети Николе во оддалеченост околу 6,0 
км од Куманово. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
приказ (ситуација на кланицата во размер 1 :500), 
кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за ур-
банизам. ј 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2327/2 
15 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благај Попов, е. р. 

507. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕ-
ТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

УРБАНИЗАМ 

1. Се разрешува од должност потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за урбанизам д-р Ристо 
Галиќ, поради заминување на друга должност, сме-
тано од 1. 10. 1978 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр, 17-2225/1 
17 октомври 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

508. 
Врз основа на член 155 од Законот за народна 

одбрана („Службен весник на СРМ", бр. 11/76), ре-
публичкиот секретар за народна одбрана донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СУДО-

ВИТЕ НА ЧЕСТА ЗА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ 
СТАРЕШИНИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува: 
— организацијата и работата на судовите на 

честа за резервните воени старешини (судови на 
честа); 

— поведувањето и текот на постапката; и 
— евиденцијата и чувањето на предметите на 

судовите на честа. 

Член 2 
Судовите на честа им судат на резервните офи-

цери, помлади офицери и воените службеници (во 
натамошниот текст: резервни воени старешини) за 
престапите сторени надвор од воената служба со 
кои му се нанесува штета на угледот или грубо се 
запоставува должноста на резервен воен старешина. 

Член 3 
Расправата пред судовите на честа е јавна. 
Јавноста во работата пред судовите на честа се 

обезбедува особено со: јавно расправање пред су-
дот на честа, со давање известување за текот на 
постапката под услови пропишани со закон; овоз-
можување на јавноста преку печатот и другите 
средства за јавно информирање да се запознае со 
работата на судовите на честа; известување на над-
лежните собранија за работата на судовите на 
честа. 

Заради чување на тајноста или заради зашти-
та на посебните интереси на општествената заед-
ница може да се исклучи јавноста, во случаи пред-
видени со закон. 

Член 4 
Претседателот, судиите и обвинителите на прво-

степениот суд на честа даваат свечена изјава пред 
претседателот на извршниот совет на собранието на 
општината. 

Претседателот, судиите и обвинителите на Ви-
шиот суд на честа даваат свечена изјава пред прет-
седателот на Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 
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Член 5 
Текстот на свечената изјава гласи: 
„Изјавувам дека во својата работа ќе се придр-

жувам кон Уставот и законите, дека совесно и од-
говорно ќе ја вршам должноста на судија (обвини-
тел) и дека ќе се залагам за натамошен развој на 
нашите социјалистички самоуправни односи во Со-
цијалистичка Република Македонија и Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија". 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА СУДОВИТЕ 
НА ЧЕСТА 

Член 6 
Првостепениот суд на честа има претседател, 

заменик претседател и најмалку четири судии, а 
Вишиот суд на честа има претседател, заменик 
претседател и најмалку шест судии. Вишиот суд на 
честа има и секретар. 

За судии на судот на честа се именуваат ре-
зервни воени старешини, а можат да се именуваат 
и активни воени лица. 

Член 7 
Функцијата на претседателот на судот на чес-

та, неговиот заменик, судиите, обвинителите и нив-
ните заменици и на секретарот на Вишиот суд на 
честа е почесна и трае две години. 

Судиите на судот на честа, обвинителите и сек-
ретарот мораат да се именуваат до истекот на функ-
цијата претседател, заменик, судија, обвинител и 
негови заменици и секретар на Вишиот суд на честа. 

На претседателот, заменикот, судиите, обвини-
телите, нивните заменици и секретарот на Вишиот 
суд на честа може да им престане функцијата само 
по сила на закон или со разрешување од страна на 
органот кој ги именувал, во случаите и под усло-
вите предвидени со закон. 

Член 8 
Еден член на советот на судот на честа може да 

биде активно воено лице, а другите членови на со-
ветот се резервни воени старешини. 

Член 9 
Кога се суди на резервен офицер или резервен 

воен службеник од VII до I класа, еден од судиите 
мора да биде резервен офицер или резервен воен 
службеник од VII до I класа. 

Кога се суди на резервен помлад офицер или 
резервен воен службеник од ХИ до VIII класа, еден 
од судиите мора да биде резервен помлад офицер 
или резервен воен службеник од XII до VIII класа. 

Еден член на советот мора да биде со повисок 
чин односно класа, од чинот односно класата на 
обвинетиот за чиј престап се расправа. 

Член 10 
На внатрешната организација и работата на 

судовите на честа, соодветно се применуваат про-
писите за внатрешно работење на редовните судови. 

III. ПОВЕДУВАЊЕ И ТЕК НА ПОСТАПКАТА 

Член 11 
Кога постои основано сомнение дека резервниот 

воен старешина сторил престап, функционерот кој 
раководи го општинскиот орган на управата за на-
родна одбраа поведува П Р О Т И В сторителот на дис-
циплинскиот престап претходна постапка. Претход-
ната постапка се поведува со решение во кое се 
определува лицето што ќе ја спроведе претходната 
постапи. Тоа лице треба да биде резервен воен 
старешина, а по правило дипломиран правник. 

За водење на претходната постапка П Р О Т И В ре-
зервен воен старешина или помлад офицер функ-

ционерот кој раководи со органот на управата за 
народна одбрана определува еден резервен офицер, 

а за водење претходна постапка против резервен 
воен службеник, резервен офицер и резервен воен 
службеник од VII до I класа. 

Работата на лицето што ја води претходната 
постапката е почесна. 

Член 12 
Лицето определено за водење на претходната 

постапка го сослушува резервниот воен старешина 
за кој постои сомнение дека сторил престап, ја про-
верува неговата одбрана, ги сослушува сведоците 
и собира други податоци и докази заради утврду-
вање ца фактичката состојба, за која цел ги ко-
ристи доказите и податоците што ги собрал Сојузот 
на резервните воени старешини и други органи и 
организации. 

Член 13 
Лицето за водење на претходната постапка со-

бира и податоци за личноста на резервниот воен 
старешина за кој постои сомнение дека сторил дис-
циплински престап, за неговиот поранешен живот, 
личните прилики и однесувањето, а особено пода-
тоци за неговото поведение по извршувањето на 
дисциплинскиот престап. 

Ако резервниот воен старешина за кој постои 
сомнение дека сторил дисциплински престап или 
сведокот по повод истата работа е веќе сослушав 
во некоја друга постапка, лицето за водење на 
претходната постапка повторно ќе ги сослуша само 
ако најде дека тоа е потребно. 

Член 14 
Решението на функционерот кој раководи со 

органот на управата за народна одбрана за запи-
рање на претходната постапка му се доставува на 
Сојузот на резервните воени старешини по кое 
обвинетиот има право на жалба против ова реше-
ние до функционерот кој раководи со органот ка ј 
кој е основан првостепениот суд на честа и тоа во 
рок од осум дена од денот на приемот на реше-
нието. 

Член 15 
Ако е во прашање престап од член 14 од овој 

правилник, функционерот кој раководи со општин-
скиот орган на управата за народна одбрана нема 
да поведе претходна постапка, туку по добивањето 
на правосилната кривична пресуда со која резерв-
ниот воен старешина е осуден, односно одлука со 
која му престанало својството на работник во здру-
жениот труд или е отпуштен од страна на државен 
орган, ќе му го достави предметот, со својот пред-
лог, на надлежниот орган заради донесување реше-
ние за ставање под суд на честа. 

Член 16 
Функционерот кој раководи со општинскиот ор-

ган на управата за народна одбрана, пред донесу-
вањето на решението за ставање под суд на честа, 
е должен за тоа да побара согласност од Републич-
ката конференција на воените старешини. 

Ако не добие согласност за ставање под суд на 
честа, во тој случај решава републичкиот секретар 
за народна одбрана спогодбено со Сојузот на здру-
жението на борците од Народноослободителната 
војна на Републиката. 

Член 17 
Кога судот на честа ќе го прими обвинителниот 

акт, претседателот на судот, односно судијата што 
тој ќе го определи претходно ќе испита дали е 
потребно да се дополни претходната постапка. 

Ако претседателот на судот односно судијата 
најде дека претходната постапка треба да се до-
полни, тоа може да го стори сам, а може да му го 
довери и на функционерот кој раководи со органот 
на управата што ја повел претходната постава . 

Дополнувањето на претходната поставка треба 
да се И З В Р Ш И најдоцна во рок од 30 дена сметат -
ќи од денот кога обвинителниот акт му е предаден 
на судот на честа. 
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Ако претседателот на судот, односно судијата 
што ќе го определи тој, најде дека претходната 
постапка е спроведена во целост, му го доставува 
на обвинетиот обвинителниот акт и го определува 
денот на претресот. 

Член 18 
Поканата за претрес заедно со обвинителниот 

акт му се доставува на обвинетиот така што меѓу 
денот на доставувањето на поканата и денот на 
одржувањето на претресот да остане доволно вре-
ме за подготвување на одбраната, а најмалку 15 
дена. 

Обвинетиот може, по приемот на обвинител-
ниот акт, до почетокот на претресот да му поднесе 
на судот на честа и писмена одбрана. 

Член 19 
Обвинетиот може на претресот да има брани-

тел што сам ќе го избере или што судот на честа 
ќе му го определи. Кога обвинетиот сам избрал бра-
нител го известува судот на честа. 

Бранителот мора да биде резервен воен старе-
шина, но не мора да биде дипломиран правник. 

Член 20 
Ако обвинетиот не дојде на претрес, а е пови-

кан уредно, судот на честа може да одлучи прет-
ресот да се одржи во негово отсуство, под услов 
неговото присуство да не е нужно и пред тоа да 
бил сослушан. ! 

Судот на честа може по предлог на обвинителот 
да одлучи претресот да се одржи во отсуство на 
обвинетиот иако овој пред тоа не бил сослушан, са-
мо ако обвинетиот се наоѓа во бегство или на друг 
начин не им е достапен на државните органи или 
ако обвинетиот не дојде на главниот претрес иако 
е уредно поканет, а својот изостанок не го оправда. 

Против одлуката на првостепениот суд на честа 
се изјавува жалба до Вишиот суд на честа, преку 
првостепениот суд на честа во рок од осум дена од 
денот на доставувањето на одлуката. 

Член 21 
Против првостепените одлуки на судовите на 

честа со кои е повреден законот, како и заради 
битни повреди на правилата на постапката што им 
претходеле на тие одлуки воениот обвинител може 
да поведе барање за заштита на законитоста пред 
Вишиот суд на честа. 

Барање за заштита на законитоста на штета 
на казнетиот може да се поведе во рок од шест 
месеци од денот на правосилноста на одлуката. 

Член 22 
Кога Вишиот суд на честа одлучува по барање 

на заштита на законитоста, одлука донесува совет 
од пет судии кои не учествувале во донесувањето 
на одлуката против која е поведено барањето за 
заштита на законитоста. 

Член 23 
Постапката пред судовите на честа се води на 

македонски јазик. 
Правата на учесниците во постапката на упот-

реба на јазикот и писмото на народот односно на-
родноста на која тој и припаѓа се обезбедува сог-
ласно прописите за судските постапки. 

Член 24 
Постапката пред судовите на честа се спроведу-

ва по одредбите на Законот за служба во воору-
жените сили („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/74), 
Законот за народна одбрана („Службен весник на 
СРМ", бр. 11/76) и со сообразна примена на одред-
бите на Законот за кривичната постапка („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 4/77), 

IV. ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКАТА 

Член 25 
На претседателот, на заменикот, на судиите на 

судовите на честа, на обвинителите и нивните заме-
ници, на секретарот на Вишиот суд на честа, како 
и на лицето определено да ја води претходната пос-
тапка и на бранителот на обвинетиот определен по 
службена должност, им припаѓа надоместок за фак-
тичките трошоци и надоместок за изгубената зара-
ботувачка, поради вршење на должноста до дис-
циплинската постапка. 

Член 26 
Надоместок за фактичките трошоци и надомес-

ток за изгубена заработувачка му припаѓаат и на 
обвинетиот кога е ослободен од обвинението или 
кога обвинението е одбиено. 

Обвинетиот ги поднесува трошоците за брани-
телот што сам го избрал. 

V. ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ И БРИШЕЊЕ 
НА ОСУДАТА 

Член 27 
Првостепениот суд на честа му ја доставува 

правосилната пресуда за губење на чин односно 
класа резервен воен старешина со целиот предмет 
на републичкиот секретар за народна одбрана по-
ради добивање одобрение за извршување на казна-
та од Врховниот командант на вооружените сили, 
односно старешината кого тој ќе го определи. 

Член 28 
Правосилно извршената казна — укор или строг 

укор, како и правосилно извршената казна губење 
на чин односно класа му се соопштува на казне-
тиот лично, и тоа по правило во Републичкиот сек-
ретаријат за народна одбрана. 

Резервниот воен старешина казнет со казна 
губење на чинот односно класата, се брише од еви-
денцијата на резервните воени старешини и се во-
ведува во евиденцијата на воените обврзници. 

Податоците за правосилно извршената казна 
укор или строг укор се воведуваат во воената еви-
денција на казнетиот. 

Член 29 
За правосилно извршената казна губење на 

чинот односно класата се известува Сојузот на ре-
зервните воени старешини. За извршување на каз-
ната губење на чинот, односно класата се грижи 
републичкиот секретар за народна одбрана, а за 
извршување на казната укор или строг укор, оп-
штинскиот орган на управата за народна одбрана. 

Член 30 
Ако дисциплинската мерка или казна е право-

силно изречена на резервен воен старешина, за таа 
одлука се известува и надлежната управа на вое-
ниот округ во чија евиденција тие се водат. 

Член 31 
На осудениот со казната укор или строг укор 

кој за време од две години од денот кога е извр-
шена казната, простена или застарена, не стори 
друг дисциплински престап или потешко дело, му 
се брише казната од евиденцијата по службена 
должност и се смета дека не е осудуван. 

Бришењето на казната од евиденцијата се врши 
врз основа на наредбата што ја донесува функцио-
нерот кој раководи со органот на управата за на-
родна одбрана ка ј кого се наоѓа судот на честа. 

Наредбата за бришењето на казната, функцио-
нерот ќе ја донесе откако ќе утврди претходно дали 
изминале две години од денот кога е извршена каз-
ната, простена и застарена, и дали осудениот не 
сторил за тоа време друг дисциплински престап или 
потешко дело. 
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VI. ПОСТАПКА ЗА УБЛАЖУВАЊЕ ИЛИ ПРОС-
ТУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКАТА КАЗНА ' 

Член 32 
Постапката за ублажување или простување на 

дисциплинската казна може да се поведе по пред-
лог од функционерот кој раководи со органот на 
управата за народна одбрана односно Сојузот на 
здружението на борците од НОВ или по молба на 
казнетиот. 

Молбата од казнетиот се доставува до функцио-
нерот кој раководи со органот на управата за на-
родна одбрана. 

Член 33 
Предлогот за ублажување на казната односно 

простување на казната му се доставува на функ-
ционерот кој казнетиот го ставил под суд на честа. 
Кон предлогот се доставуваат податоци за осуде-
ните, а посебно податоците за неговото поведение по 
извршената казна. 

Ако функционерот кој го ставил осудениот под 
суд на честа смета дека постои можност за убла-
жување или простување на казната, целокупниот 
предмет заедно со предлогот и прибраните податоци 
ќе ги достави до републичкиот секретар за на-
родна одбрана. 

Член 34 
Молба односно предлог за простување или уб-

лажување на казната може повторно да се подне-
се кога ќе измине една година од денот кога е до-
несена одлуката во врска со порано поднесената 
молба односно предлогот. 

Ублажување односно простување на дисциплин-
ската казна губење на чинот, изречена на резервен 
воен офицер ја врши старешината кој го дал чинот 
или старешината што тој ќе го определи. 

VII. СЕКРЕТАР НА ВИШИОТ СУД НА ЧЕСТА 

Член 35 
Секретарот на Вишиот суд на честа му помага 

на претседателот на Вишиот суд на честа во не-
говата работа и прима странки кои доаѓаат во судот 
на честа поради поплаки. 

Секретарот на судот на честа дава објаснувања 
и правни совети за можностите на користењето на 
соодветните правни средства. 

Член 36 
Секретарот на Вишиот суд на честа ги прима 

сите поднесоци упатени на судот, ги проучува под-
несоците и го запознава претседателот на Вишиот 
суд со содржината на поднесоците, и по нив пос-
тапува по упатствата на претседателот. 

Секретарот на Вишиот суд на честа се грижи 
за работата на првостепените судови на честа. 

VIII. ЕВИДЕНЦИЈА И ЧУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ 
НА СУДОВИТЕ НА ЧЕСТА 

Член 37 
Предметите на судот на честа и на обвинителот 

при судот на честа ги евидентираат и чуваат орга-
ните на управата за народна одбрана. 

Предметите во судот на честа се водат хроно-
лошки со обележување на тековниот број и попис 
на списите. 

Член 38 
Во првостепениот суд на честа се водат овие 

книги за евиденција: 
— уписник на првостепениот суд на честа; 
— уписник на обвинителот при првостепениот 

суд на честа; 
— регистар на осудените лица. 
Уписникот на првостепениот суд на честа се 

води по образец бр. 1, уписникот на обвинителот при 
првостепениот суд на честа по образец бр. 2, а ре-
гистарот на осудените лица по образец бр. 3. 

Член 39 
Во Вишиот суд на честа се водат книги за еви-

денција: 
— уписник на Вишиот суд на честа; 
— уписник на обвинителот на Вишиот суд на 

честа. 
Уписникот на Вишиот суд на честа се води по 

образец бр. 4, а уписникот на обвинителот по обра-
зец бр. 5. 

Член 40 
Уписниците на судовите на честа, уписниците 

на обвинителите при судовите на честа и региста-
рот на осудените лица се од трајна вредност. 

Член 41 
Списите од предметите се чуваат во архива при 

општинскиот орган на управата за народна одбра-
на десет години по истекот на календарската го-
дина во која е донесена правосилна пресуда. Ис-
клучок се списите на предметот, врз основа на кои 
со правосилна пресуда е изречена казна губење на 
чин односно класа, кои се чуваат трајно. 

Член 42 
Обрасците за книгата на евиденција од член 

38 и 39 од овој правилник со упатствата за нивно-
то пополнување се составен дел на овој правилник. 

IX. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 43 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

неговото објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија'". 

Бр. 08-645/2 
6 октомври 1978 година 

Скопје 

Републички секретар 
за народна одбрана, 

генерал-мајор 
дипл. инж. Миле Арнаутове™, е. р. 

У П А Т С Т В О 
за пополнување на обрасците од 1—5 

УПИСНИК НА ПРВОСТЕПЕНИОТ СУД НА ЧЕСТА 

Образец бр. 1 
Во рубриката 3 се запишува обвинителот при 

првостепениот суд на честа што го доставил пред-
метот. 

Во рубриката 4 се запишува бројот и датумот 
на обвинителниот предлог. 

Во рубриката 9 се запишува престапот согласно 
чл. 202 од Законот за служба во вооружените сили. 

Во рубриката 10 се запишува и членот и точ-
ката од Законот за вооружените сили според кој 
со обвинителниот предлог е утврден престапот. 

Во рубриката И се запишува датумот на одр-
жувањето на расправата. Ако биле повеќе расправи 
за истиот предмет, датумите се запишуваат еден 
под друг. 

Во рубриката 16 се запишува називот на пре-
стапот за кој обвинетиот е огласен виновен и од-
редбата од Законот за служба во вооружените сили 
во кој е тој престап утврден. 

Во рубриката 17 се запишува изречената дис-
циплинска мерка или казна од членот 203 од Зако-
нот за служба во вооружените сили. 

Во рубриката 21 се запишува одлуката на Ви-
шиот суд на честа, број, датум и кратка содржина 
на неговата одлука. 

Во рубриката 23 се запишува називот на овла-
стениот старешина кој го одбил извршувањето на 
првостепената пресуда на судот на честа за губење 
на чинот односно на класата на резервниот воен 
старешина, број и датум на неговата одлука. 
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Во рубриките 24, 25 и 26 се упишува бројот, 
датумот и кратка содржина на одлуката донесена 
врз основа на поднесените вонредни правни ле-
кови. 

Во рубриката 27 се запишува бројот и датумот 
на одлуката на Врховниот командант на вооруже-
ните сили, за простената мерка односно казната. 

УПИСНИК НА ОБВИНИТЕЛОТ ПРИ ПРВОСТЕ-
ПЕНИОТ СУД НА ЧЕСТА 

Образец бр. 2 

Во рубриката 3 се запишува називот на оп-
штинскиот орган на управата за народна одбрана 
кој го доставува предметот на обвинителот, заради 
поднесување на обвинителен предлог. 

Во рубриката 9 се запишува престапот од чле-
нот 202 од Законот за служба во вооружените сили 
според решението за изведување пред судот на 
честа. 

Во рубриката 13 се запишува називот на прво-
степениот суд на честа, број, датум и кратка содр-
жина на неговата одлука. 

РЕГИСТАР ЗА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ СТАРЕ-
ШИНИ НА КОИ ИМ Е ИЗРЕЧЕНА ДИСЦИПЛИН-
СКА МЕРКА ИЛИ КАЗНА ОД СУДОТ НА ЧЕСТА 

НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ СТАРЕШИНИ 

Образец бр. 3 
Во рубриката 5 се запишуваат податоци откако 

пресудата ќе стане правосилна. 
Во рубриката 6 се запишува називот на изрече-

ната дисциплинска мерка или казна. 
Во рубриката 7 се запишуваат податоци за до-

полнителните забелешки примени во однос на из-
речената дисциплинска мерка или казна. 

УПИСНИК НА ВИШИОТ СУД НА ЧЕСТА 

Образец бр. 4 
Во рубриката 9 се запишува називот и квали-

фикацијата на престапот за кој обвинетиот со пре-
суда на првостепениот суд на честа е огласен за 
виновен и одредбата од Законот за служба во во-
оружените сили во која тој престап е утврден. 

Во рубриката 10 се запишува изречената дис-
циплинска мерка или казна од членот 203 од За-
конот за служба во вооружените сили. 

Во рубриката 14 и 15 се запишува времето на 
задржувањето на предметот ка ј обвинителот на ви-
шиот суд на честа. 

Во рубриката 17 се запишува одлуката на ви-
шиот суд на честа, бројот, датумот и кратка содр-
жина на неговата одлука. 

Во рубриката 19 се запишува бројот и дату-
мот на одлуката на Врховниот командант на воо-
ружените сили, за простување или ублажување на 
дисциплинската казна или мерка. 

УПИСНИК НА ОБВИНИТЕЛОТ ПРИ ВИШИОТ 
СУД НА ЧЕСТА 

Образец бр. 5 
Во рубриката 3 се запишува називот на Ви-

шиот суд на честа кој го доставува предметот на 
обвинителот. 

Во рубриката 6 се запишува називот и квали-
фикацијата на престапот за кој обвинетиот е осу-
ден со пресудата на првостепениот суд на честа и 
е огласен за виновен и одредбата од Законот за 
служба во вооружените сили во која тој престап 
е утврден. 

Во рубриката 7 се запишува датумот на учест-
вување на расправата на обвинителот пред Виши-
от суд на честа. 

Во рубриката 9 се запишува бројот и датумот 
на одлуката на Вишиот суд на честа и називот на 
изречената мерка или казна. 

Во рубриката 10 се запишува називот на овла-
стениот старешина кој го одобрил извршувањето на 
правосилната пресуда на судот на честа за казна 
губење на чин на резервниот воен старешина. 

Во рубриката 11, 12 и 13 се запишува бројот, 
датумот и кратка содржина на одлуката донесена 
по повод вложениот вонреден правен лек. 

Во рубриката 14 се запишува бројот, датумот и 
кратка содржина на одлуката за простување или 
ублажување на казната или мерката на Врховниот 
командант на вооружените сили. 
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Образец бр. 2 

УПИСНИК НА ОБВИНИТЕЛОТ ПРИ ПРВОСТЕПЕНИОТ СУД НА ЧЕСТА 
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Образец бр. 3 
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Образец бр. 4 

УПИСНИК НА ВИШИОТ СУД НА ЧЕСТА 
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Образец бр. 5 
УПИСНИК НА ОБВИНИТЕЛОТ ПРИ ВИШИОТ СУД НА ЧЕСТА 
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509. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членовите 83, 84, 85 и 86 
од Самоуправната спогодба за меѓусебните одно-
си на работниците во здружениот труд, донесена 
на собирот на работните луѓе во Народната и уни-
верзитетска библиотека „Климент Охридски" во 
Скопје на 31 јануари 1975 година, по одржаната 
јавна расправа на 15 март 1978 година на седницата 
од 26 октомври 1978 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 

здружениот труд во Скопје за оценување законито-
ста на членовите 83, 84, 85 и 86 од Самоуправната 
спогодба за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд, донесена од собирот на работ-
ните луѓе на Народната и универзитетска библио-
тека „Климент Охридски" во Скопје на 31 јануари 
1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Народната и универзитетска библио-
тека „Климент Охридски" на начинот определен за 
објавување на општите акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поднесе до Уставниот суд на Македонија предлог за 
оценување законитоста на одредбите од самоуправ-
ната спогодба означена во точката 1 на оваа од-
лука. Според наводите во предлогот овие одредби 
не биле во согласност со сојузниот и републичкиот 
Закон за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд затоа што поради неоправдано от-
суство од работа односно ненавремено доаѓање ИЛИ 
самоволно напуштање на работното место со нив 
било определено дека ќе се задржува одреден из-
нос од личниот доход на работникот, без претход-
но тоа да било утврдено во постапка за утврдување 
на одговорност или повреда на работните обврски. 

Народната и универзитетска библиотека „Кли-
мент Охридски" во Скопје во својот одговор појас-
ни дека со оспорените одредби од самоуправната 
спогодба се определува задржување на дел од акон-
тацијата на личниот доход што би му припаднал на 
работникот доколку не отсуствувал од работата и 
тоа задржување не претставувало изречување на 
дисциплинска мерка. 

4. Во текот на постапката и на јавната распра-
ва Судот утврди дека, според оспорените членови 
83, 84, 85 и 86 од самоуправната спогодба за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд 
на работниците во библиотеката заради ненавремено 
доаѓање на работа како и неоправдано и самоволно 
напуштање на работното место (без одобрување на 
раководителот на одделот) ќе се задржува дел од 
аконтацијата на личниот доход, кој би му припад-
нал на работникот доколку не отсуствувал од ра-
ботата. Решение за парично задржување од акон-
тацијата на личниот доход донесува директорот врз 
основа на презентираната евиденција од работни-
кот задолжен за нејзиното водење, а одлука за 
утврдување на бројот на часовите потребни за за-
држување од аконтацијата на личниот доход во ви-
сина од еднодневна заработувачка донесува со-
ветот. ч 

5. Според членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија на секој* работник, во согласност со начелото 
на распределба според трудот и со порастот на про-
дуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен 
труд и со начелото на солидарноста на работниците 
во здружениот труд му припаѓа од доходот на ос-
новната организација на здружениот труд личен 
доход за задоволување на неговите лични заеднички 
и општи општествени потреби, според резултатите 
од неговиот труд и неговиот личен придонес што 
со својот тековен и минат труд го дал во зголему-
вањето на доходот на основната организација и на 
вкупниот општествен доход. Според ставот 2 на 
член 42 од Законот за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 22/73), кој беше во сила во времето на 

донесувањето на оспорената самоуправна спогод-
ба, на работникот му припаѓа личен доход, во со-
гласност со начелото на распределба според трудот 
и со порастот на продуктивноста на неговиот и 
вкупниот општествен труд и со начелото на соли-
дарноста на работниците, сразмерно со резултатите 
од неговиот труд и личниот придонес кој го дал 
со својот тековен и минат труд и на тој начин при-
донесол за зголемувањето на доходот во основната 
организација и на вкупниот општествен доход. Во 
ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот 
труд е определено дека личниот доход на работни-
кот се утврдува според резултатите од неговиот 
труд и според неговиот личен придонес што со сво-
јот тековен труд и со управувањето и стопанисува-
њето со општествените средства како со свој и оп-
штествен минат труд го дал за зголемувањето на 
доходот на основната организација, во согласност со 
начелото на распределбата според трудот и сраз-
мерно со порастот на производноста на својот труд-
и на трудот на работниците во другите основни ор-
ганизации со кои ги здружил трудот и средствата 
и на вкупниот општествен труд. Придонесот на ра-
ботникот во работата, според ставот 3 на член 126 
од означениот закон, се утврдува зависно од ква-
литетот и квантитетот на работата, земајќи го пред-
вид особено обемот и сложеноста на работата, ква-
литетот на остварените резултати од трудот, ус-
пешноста во користењето на средствата на трудот 
остварените заштеди во работата, користењето на 
работното време, одговорноста во работата и усло-
вите под кои работи работникот. 

Од друга страна според ставот 1 на член 193 од 
Законот за здружениот труд работниците се меѓу-
себно и лично одговорни за совесно извршување 
на работните обврски во работниот однос, а во ста-
вовите 2 и 3 од овој член на законот и ставот 2 на 
член 84 и ставот 1 на член 85 од Законот за работ-
ните односи („Службен весник на СРМ" бр. 45/77) 
работникот во основната организација одговара дис-
циплински и материјално и тоа за непридржување 
кон одлуките донесени во организацијата во која 
работи, за повредата на работните обврски и за 
други повреди на работната дисциплина кога по-
вредата ќе ја направи по своја вина. 

Исто така во ставот 2 на член 194 од Законот 
за здружениот труд е определено кои повреди се 
сметаат како потешки повреди на работните об-
врски, па, меѓу другото, е утврдено дека и не-
оправданото изостанување од работата може да се 
утврди во самоуправниот општ акт како потешка 
повреда на работните обврски. За повреди на ра-
ботните обврски и за други повреди на работната 
дисциплина, според ставот 1 на член 195 од За-
конот за здружениот труд, на работникот може да 
му се изрече дисциплинска мерка: опомена, јавна 
опомена, распоред на други работи односно работни 
задачи за определено време, парична казна и пре-
станување на работниот однос, а во следниот член 
196 од овој закон децидно се определени кои се 
сметаат за потешки повреди на работните обврски 
односно други повреди на работната дисциплина за 
кои може да се изрече дисциплинската мерка па-
рична казна. 

Судот смета дека ако работникот отсуствува од 
работа тој, за тоа време не може да ги извршува 
своите работи и работни задачи, па според тоа за 
ова време не придонесува во создавањето на дохо-
дот, а во тие рамки и на средствата за личните 
доходи и не може да остварува личен доход, поради 
што по мислењето на Судот допуштено е намалу-
вањето на аконтацијата на личниот доход под ус-
лов намалувањето да се врши сразмерно на времето 
за кое работникот не бил на работа. Ова од при-
чина што постојат значителен број работи и работ-
ни задачи кои по својата природа се такви да мо-
жат да се вршат само ако работникот е присутен на 
своето работно место. 
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Според мислењето н» Судот, отсуствување^ од 
работа и последиците од отсуство врз личниот доход 
на работникот не ја исклучува дисциплинската од-
говорност на работникот за повреда на работната 
обврска, така што работникот доколку е нередовен 
на работа може да одговара дисциплински и за тоа 
да му бидат изрекувани и дисциплински мерки 
предвидени во законот според условите и постап-
ката предвидени во законот. Во случаите кога не-
оправданото отсуство од работата се зема како ос-
нов за намалување на аконтацијата на личниот до-
ход сразмерно на отсуството од работа Судот смета 
дека не е неопходно фактот на отсуството од рабо-
тата да се утврдува во дисциплинска постапка од-
носно достатно е на несомнен начин да се утврди 
отсуството од работата и неговото времетраење, 

Со оглед на тоа што со оспорените одредби од 
самоуправната спогодба е утврдено дека ќе се за-

држува дел од аконтацијата на личниот доход 
сразмерно на времето на отсуството од работа Су-
дот утврди дека тие не се во спротивност со Уста-
вот на СР Македонија, со Законот за здружениот 
труд и со Законот за работните односи, како и со 
сојузниот и републичкиот Закон за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд, кои биле 
во сила во времето на донесувањето на оспорената 
самоуправна спогодба. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 151/77 
26 октомври 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

349. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 23, став 1, точ-
ка 5 од Статутот на Републичката заедница на кул-
турата, Собранието на Републичката заедница на 
културата, на седницата одржана на 21 ноември 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА УПЛА-
ТА НА ПРИДОНЕС ОД ДОХОД НА РЕПУБЛИЧ-

КАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
I 

Од обврската за уплата на пресметаниот при-
донес за Републичката заедница на културата по 
стапка од 0,55%, од доходот за месеците јули, 
август, септември и октомври 1978 година се осло-
бодуваат обврзниците од областа на: 

1. земјоделско производство (земјоделие); 
2. преработка и конзервирање на овошје и зе-

ленчук; 
3. производство на руди на обоени метали; 
4. производство на обоени метали; 
5. производство на текстилни предива и ткае-

нини; 
6. производство на готови текстилни производи; 
7. производство на кожа и крзно; 
8. производство на кожни обувки и галанте-

рија; 
9. преработка на каучук. 

II 
Уплатените износи на придонеси од точка I на 

оваа одлука ќе се повратат од средствата издвоени 
на посебната сметка на Републичката заедница на 
културата — 40100-646-600021. 

III 
Службата на општественото книговодство ќе се 

грижи за правилно спроведување на оваа одлука. 
IV 

За висината на пресметаниот, а неуплатен при-
донес обврзниците од точка I на оваа одлука долж-
ни се писмено да ја известат Републичката заедни-
ца на културата. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-2371 
21 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Јордан Леов« е. р. 

350. 
Врз основа на член 12 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр. 3/78) и член 36 од Самоуправната спо-
годба за здружување во Републичката заедница на 
културата, Собранието на Републичката заедни-
ца на културата, на седницата одржана на 21 но-
ември 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РА-

БОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

1. Се распишуваат избори за избор на членови 
на Одборот за самоуправна работничка контрола на 
Републичката заедница на културата. 

2. Изборите за избор на членови на Одборот за 
самоуправна работничка контрола ќе се извршат 
од 1. XII. 1978 до 15. I. 1979 година, во делегатските 
единици утврдени со посебна одлука на Собранието 
на Републичката заедница на културата. 

3. Роковите за изборните дејствија ќе течат од 
денот на донесувањето на ова решение. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-2370 Претседател, 
21 ноември 1978 година Јордан Леов, е. р. 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

351. 
Врз основа на член 12 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на 
Републичката заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Скопје, на заедничка сед-
ница на сите собори на делегатите, одржана на 21 
ноември 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ И ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ИЗ-
БОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО ОДБОРОТ ЗА СА-
МОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ 

Член 1 
Се распишуваат избори за избор на делегати 

на Одборот за самоуправна контрола на Републич-
ката заедница на здравството и здравственото оси-
гурување. 
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Член 2 
Изборите ќе се одржат во време од 15 декември 

1978 година до 15 јануари 1979 година. 

Член 3 
Изборот на делегати во Одборот за самоуправ-

на контрола на Републичката заедница ќе се из-
врши во делегатските единици утврдени со одлука 
за определување бројот на делегатите и утврдува-
ње на делегатските единици во Одборот за самоуп-
равна контрола на Републичката заедница. 

Член 4 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите на 

изборните дејствија се определува 21 ноември 1978 
година. 

Член 5 
Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 0605-1633/1 
21 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Душко Теодосиевски, е. р. 

352. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за 
избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 3/78), Собранието на Републич-
ката заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Скопје, на заедничка седница на сите 
собори на делегатите, одржана на 21 ноември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ 
ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТ-
ВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 

СКОПЈЕ 

Член 1 
Одборот за самоуправна контрола на Републич-

ката заедница на здравството и здравственото оси-
гурување го сочинуваат 7 делегати од кои 3 деле-
гати од корисниците на услуги — работници, 2 де-
легати од корисниците на услуги — земјоделци и 2 
делегати на работниците од организациите на здру-
жениот труд што вршат здравствена дејност — да-
ватели на услуги. 

Член 2 
Делегатски единици за избирање делегати во 

Одборот за самоуправна контрола на Републичката 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање се: собранијата на основните заедници на 
здравството и здравственото осигурување, собрани-
јата на општинските заедници на здравството и 
здравственото осигурување кои во својот состав не-
маат основни заедници; Републичкиот завод за 
здравствена заштита — Скопје; Републичкиот одбор 
на Црвениот крст на Македонија; Претседателст-
вото на Сојузот на Лекарското друштво на Маке-
донија и Претседателството на Здружението на 
здравствените работници на Македонија; Изврш-
ниот одбор на Фармацевтското друштво на Маке-
донија; претседателствата на: Сојузот на друштвата 
за борба против алкохолизмот, наркоманијата и ни-

котинизмот на Македонија; Здружението на лица 
оболени од мултиплекс склероза на Македонија, 
Здружението на дистрофичарите на Македонија, 
Здружението на клубови на лекувани алкохолича-
ри на Македонија, Здружението на дијабетичарите 
и бубрежните болни, и тоа: 

1. Делегатска единица број 1: собранијата на 
основните заедници: Центар — Скопје, Карпош — 
Скопје, Чаир — Скопје, Гази Баба — Скопје, Ки-
села Вода — Скопје, заедно со извршните тела на 
општествените организации од областа на здравст-
вото, како и заинтересираните организации на здру-
жениот труд и другите организации и здруженијата 
на граѓаните што се од општ интерес за Република-
та наведени во став 1 од член 2 на оваа одлука, кои 
избираат 1 делегат од редот на давателите на услу-
ги и тоа од делегатите на Собранието на Основната 
заедница Карпош — Скопје. 

2. Делегатска единица број 2: собранијата на 
општинските заедници: Куманово, Крива Паланка 
и Кратово, кои избираат 1 делегат од' редот на ко-
рисниците на услуги — работници и тоа од деле-
гатите на Собранието на Општинската заедница 
Крива Паланка. 

3. Делегатска единица број 3: собранијата на 
општинските заедници: Тетово, Гостивар и Дебар, 
кои избираат 1 делегат од редот на корисниците на 
услуги — работници и тоа од делегатите на Собра-
нието на Општинската заедница Дебар. 

4. Делегатска единица број 4: собранијата на 
општинските заедници: Охрид, Струга и Кичево и 
собранието на Основната заедница Македонски Брод 
кои избираат 1 делегат од редот на корисниците на 
услуги — земјоделци и тоа од делегатите на Соб-
ранието на Општинската заедница Струга. 

5. Делегатска единици број 5: собранијата на 
основните заедници: Битола, Прилеп, Крушево, Ре-
сен и Демир Хисар, кои избираат 1 делегат од ре-
дот на давателите на услуги и тоа од делегатите 
на Собранието на Основната заедница Битола. 

6. Делегатска единица број 6: собранијата на 
општинските заедници: Кавадарци и Гевгелија и 
основните заедници Титов Велес, Неготино и Ва-
ландово, кои избираат 1 делегат од редот на корис-
ниците на услуги — земјоделци и тоа од делегатите 
на Собранието на Основната заедница Валандово. 

7. Делегатска единица број 7: собранијата на 
основните заедници: Штип, Струмица, Виница и 
Делчево и општинските заедници: Кочани, Берово, 
Свети Николе, Радовиш и Пробиштип, кои изби-
раат 1 делегат од редот на корисниците на услуги-
те — работници и тоа од делегатите на Собранието 
на Општинската заедница Пробиштип. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 0605-1632/1 
21 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Душко Теодосиевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
— СКОПЈЕ 

353. 
Врз основа на член 22, а со примена на член 12 

од Самоуправната спогодба за здружување во Са-
моуправната интересна заедница за воспитание и 
образование на град Скопје и точка 3 од Заклучо-
ците на Извршниот совет на Собранието на град 
Скопје, Собранието на Самоуправната интересна за-
едница за воспитание и образование на град Скоп-
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је, на седницата од 25. 10. 1978 година, разгледувај-
ќи ја Информацијата за можни ослободувања од 
плаќање данок на придонеси, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК 
И ПРИДОНЕСИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ДЕЈНО-
СТА НА МАЛОТО СТОПАНСТВО И ВО ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВОТО ОД РИДСКО-ПЛАНИНСКИТЕ 
ПОДРАЧЈА 

Член 1 
Поради целосно остварување на мерките пред-

видени со Програмата за основите на политиката за 
развој на малото стопанство и земјоделството од 
плаќање данок и придонеси од самостојно вршење 
стопанска дејност и земјоделска дејност за финан-
сирање дејноста на предучилишното и основното 
воспитание и образование на подрачјето на град 
Скопје се ослободуваат* 

1. 106 обврзници од 27 дејности од стопанството 
и тоа: абаџиска, бојаџиска, бонбонџиска, волно-вла-
чарска, грнчарска, дрво-стругарска, јажарска, јор-
ганџиска, коларска, калајџиска, кечеџиска, ковач-
ка, коларо-козачка, кожуварска, кујунџиска, му-
зички инструменти, метларска, медерџиска, налбат-
ска, наланџиска, ножооштрачка, самарџиска, све-
ќарска, фесчиска, чешларска, шапкарска и шами-
џиска и 9 дејности со 47 обврзници над 60 години 
возраст (берберска, кондураџиска, казанџиска, оп-
тичарска, папуџиска, саралја, сандалџиска, столар-
ска и шивачка), во вкупен износ од 226.400.— дина-
ри, и 

2. 4.891 обврзници од 64 села прогласени со од-
луки на собранијата на општините во град Скопје 
за рилско-планински подрачја, во вкупен износ од 
342.000.— динари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. 01. 1978 годи-
на и ќе се објави во „Службен весник на СРМ", 
„Службен гласник на град Скопје" и „Билтенот на 
СИЗ за воспитание и образование на град Скопје". 

Бр. 08-998 
25 октомври 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Ристевска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ 

354. 
Врз основа на член 52 став 3 од Законот за 

здравствено осигурување и задолжителни видови на 
здравствена заштита на населението и член 90 од 
Статутот на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје, Собранието 
на Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување на град Скопје, на седницата на Соборот 
на корисниците на услуги — работници, одржана 
на 7. 11. 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-

ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ 

Член 1 
Трошоците за закоп на осигурено лице се на-

доместуваат до висината на стварните трошоци, но 
најмногу до: 

— 2.500 дин. во случај на смрт на осигурено 
лице постаро од 10 години; 

— 2.000 дин. во случај на смрт на осигурено 
лице постаро од 3, а помладо од 10 години; 

— 1.600 дин. во случај на смрт на осигурено 
лице помладо од 3 години. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

02 — Бр. 14288/6 
7 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Миле Хаџи-Василев, е. р. 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД 

355. 
Врз основа на член 198 од Статутот и член 49 

од Правилникот за содржината на одделните конта 
во контниот план за самоуправните интересни за-
едници („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/77), Соб-
ранието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Охрид, на седницата 
одржана на 30 октомври 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕС-
МЕТКА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО — ОХРИД ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУА-

РИ—СЕПТЕМВРИ 1978 ГОДИНА 

I 
Се усвојува периодичната пресметка на ОЗЗЗО 

— Охрид за периодот јануари—септември 1978 го-
дина која содржи: 

1. остварени вкупни приходи — 61.602.994,85, 
2. извршени расходи — 61.330.079,35, 
3. вишок на приходи — 272.915,50. 

II 
Остварениот вишок на приходи во износ од 

272.915,50 динари се распределува во резервниот 
фонд од кој за работничкото осигурување 250.612,00 
динари и во земјоделското осигурување во износ од 
22.304,00 динари. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со, денот на доне-

сувањето. 

Бр. 03-3036/1 
30 октомври 1978 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, е. р. 

356. 
Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 199 точка 6 
од Статутот, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување, на 
седницата одржана на 30 октомври 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕС 

ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
На личните доходи што ќе се исплатат во те-

кот на месец ноември 1978 година обврзниците ќе 
платат 50% од пресметаниот придонес за здравст-
вено осигурување по стапка од 7°/о утврдена со 
Одлуката бр. 05-12531 од 28. ХИ. 1977 година. 

Член 2 
Обврзниците се ослободуваат од плаќање на 

придонес за здравствено осигурување на личните 
доходи што ќе ги исплатат во текот на месец декем-
ври 1978 година. 
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Член 3 
Обврзниците се ослободуваат од плаќање при-

донес за здравствено осигурување за случај несре-
ќа на работа и професионални болести кои го прес-
метуваат и плаќаат од доходот по 0,40% за месе-
ците октомври и ноември, а кој стасуваат за пла-
ќање до 20. XI. и 20. ХИ. 1978 година. 

Член 4 
Ослободувањето од плаќање на придонес за 

здравствено осигурување според одредбите на член 
1, 2 и 3 на оваа одлука не се однесуваат за обврз-
ниците — приватни работодавци, за привремено 
вработените во странство и за посебниот придонес 
за работници од подрачјето на ОЗЗ — Охрид упа-
тени на работа во странство. 

Член 5 
Придонесот според член 1 за месец ноември 1978 

година ќе се уплатува директно на жиро-сметката 
на Заедницата 41000-640-16. 

Член 6 
Оваа одлука ќе се применува од 1. XI. 1978 го-

дина до 31. ХИ. 1978 година. 

Бр. 05-4518 
30 октомври 1978 година 

Охрид 

Претседател, 
Димче Петрески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
ВИНИЦА 

357. 

Врз основа на член 6 став 1 од Општествениот 
договор за висината на средствата од приходите 
од доходот и од личните доходи како приходи на 
ОСИЗ во 1978 година, Собранието на ОСИЗ за соци-
јална заштита — Виница, на седницата одржана 
на 26. X. 1978 год., донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 
ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ ЗА 
ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА X, XI И 

XII МЕСЕЦ 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стопанските организации што плаќаат придо-

нес од доходот на ОСИЗ за социјална заштита се 
ослободуваат од обврската за пресметување и пла-
ќање на придонес од доходот за X, XI и XII месец 
1978 година. 

Член 2 
За спроведување на оваа одлука ќе се грижи 

Службата на општественото книговодство — Делов-
ница Виница. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02/9 
26 октомври 1978 година 

Виница 
Претседател, 

Никола Данев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ВИНИЦА 

358. 
Врз основа на член 6 став 1 од Општествениот 

договор за висината на средствата од приходите од 
доходот и од личните доходи како приходи на 
ОСИЗ во 1978 година, Извршниот одбор на ОСИЗ 
на културата — Виница, на седницата одржана на 
3 ноември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 
ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ОД ДОХОДОТ ЗА 
ОСИЗ НА КУЛТУРАТА ЗА X, XI И ХП МЕСЕЦ 

1978 ГОДИНА 

Член 1 
Стопанските организации што плаќаат придо-

нес од доходот на ОСИЗ на културата — Виница се 
ослободуваат од обврските за пресметување и пла-
ќање на придонеси за X, XI и ХП месец во 1978 
година. 

Член 2 
Одлуката се доставува до СОК за спроведува-

ње на истата. 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со донесувањето. 

Бр. 35 
3 ноември 1978 година 

Виница 
Претседател, 

Димитар Георгиев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — БЕРОВО 

359. 
Врз основа на член 10 став 1 точка 5 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на стану-
вањето („Службен весник на СРМ", бр. 49/74), член 
1 и 3 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за СИЗС („Службен весник на СРМ", бр. 
9/78), член 45 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на СИЗС — Берово, Одлуката за утврдување 
висината на стапката на придонесот за станбена 
изградба на СИЗС — Берово, бр. 44(52)/76 година и 
Одлуката за изменување и дополнување на Одлу-
ката за утврдување стапката на придонесот за стан-
бена изградба на СИЗС — Берово, бр. 58/4 од 28. ОЗ. 
1978 година, Собранието на СИЗС — Берово, на сво-
јата втора редовна седница, одржана на 2. 11. 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА НА САМОУПРАВНА-
ТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО 

— БЕРОВО 

(Пречистен текст) 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува стапката на при-

донесот за станбена изградба на Самоуправната ин-
тересна заедница на станувањето — Берово. 

Член 2 
Стапката на придонесот за станбена изградба 

изнесува: 
— 5,5°/о од основицата на бруто личниот доход 

на работниците, што остваруваат личен доход; 
— 5,5°/о од основицата на бруто личниот доход 

на работниците вработени кај работните луѓе што 
работат со средства на трудот во сопственост на гра-
ѓаните и користат дополнителен труд на други 
лица; 

— 5,5°/о од месечниот износ на пензијата кој се 
зема како основица за пресметување на придоне-
сот. 
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Пресметувањето и наплатувањето на придонесот 
за станбена изградба од членот 15 од изменетиот 
закон се врши според прописите за даноците на гра-
ѓаните. 

Член 3 
Од вкупната маса уплатена на име придонес за 

станбена изградба по стапка од 5,5% од членот 2 
на оваа одлука, Заедницата на станувањето издво-
јува 30% на име уредување на градежно зем-
јиште. 

Средствата за уредување на градежното земјиш-
те се издвојуваат на посебна сметка. 

Член 4 
Одлуката бр. 54 од 4. 04. 1977 година за при-

времено изменување и дополнување на член 4 од 
Одлуката за утврдување висината на стапката на 
придонесот за станбена изградба на СИЗС — Бе-
рово, бр. 44(52) од 23. 02. 1976 година, останува во 
сила за периодот за кој е и донесена. 

Член 5 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката за утврдување висината на стап-
ката на придонесот за станбена изградба на СИЗС 
— Берово, бр. 44 (52) од 23. 02. 1976 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

нејзината примена ќе се смета според Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлуката за утвр-

дување висината на стапката на придонесот за 
станбена изградба на СИЗС — Берово, бр. 58/4 од 
28. 03. 1978 година, а ќе се применува од 1. 04. 1978 
година. 

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СРИ". 

Бр. 173/1 Претседател, 
2 ноември 1978 година Љупчо Кафеџиски, е. р. 

Берово 

ИСПРАВКА 

Во Колективниот договор за правата и обвр-
ските од работен однос на работниците на работа 
кај работодавачите, објавен во „Службен весник 
на СРМ", бр. 33 од 20 септември 1978 година, на-
правена е грешка на стр. 846 на името и презимето 
на потписникот „за Советот на Сојузот на синди-
катите на Македонија", наместо „Мехмед Нуреди-
новски, е. р.", треба да стои „Мемед Нурединоски, 
е. р.". 

Од Стопанската комора на Македонија, бр. 
23-4056/2 од 16. XI. 1978 година. 

ИСПРАВКА 

Во Одлуката за стапките и тарифите на придо-
несите за здравственото осигурување и стапките на 
посебните придонеси за користење на здравствената 
заштита во странство за 1978 година, објавена во 
„Службен весник на СРМ" бр. 20 од 30 мај 1978 го-
дина, во член 3, став 1 по зборовите: „определува 
на", бројката „11,30%" се заменува со „11,55%". 

Од Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување — 

Штип 

О г л а с е н д е л 

Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА СРМ" 
1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводни парни-

ци, оставински расправи, повикување на наследни-
ци со непознато место на живеење и ел. — 62,00 
динари; 

2. — Конкурси и јавни наддавања — 10 ди-
нари за еден квадратен сантиметар во весникот; 

3. — Запишување во судскиот регистар на ор-
ганизациите на здружениот труд — 10 динари за 
еден квадратен сантиметар во весникот; 

4. — Ликвид ацин и санации на работните ор-
ганизации — 10 динари за еден квадратен санти-
метар во весникот; 

5. — Огласување за неважни: печати и штем-
били, чековни книшки, барирани чекови, полиси, 
гарантни и кредитни писма — 5,00 динари од збор; 

6. — МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: 
здравствени легитимации, работни книшки, уче-
нички книшки, свидетелства, воени документи; 
ловечки исправи, оружен лист и други лични до-
кументи — 20,00 динари; 

7. — Објавување акти на самоуправните инте-
ресни заедници и на работните организации — 30,00 
динари од еден сантиметар во весникот (1500 ди-
нари од една страница во Службениот весник); 

8. — Регистрации на занаетчиски дуќани и ра-
ботилници и престанок со работа на занаетчиски 
дуќан 80,00 динари. 

За да се објави оглас од т. 1, 6 и 8 во „Служ-
бен весник на СРМ" парите треба да се испраќаат 
однапред на жиро сметка 40100-603-12498 кај Служ-
бата на општественото книговодство — Скопје, а 
за другите видови огласи плаќањето ќе се врши 
по доставување на сметка во рок од 15 дена. 

Оваа тарифа ќе се применува од денот на обја-
вувањето. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово се води по-
стапка за оспорување на татковство, заведена од 
тужителката Махије Исени од село Челопек против 
тужениот Хамзула Рустеми од село Челопек, а 
сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави пред овој 
суд, достави адреса или одреди полномошник кој 
ќе го застапува пред овој суд, во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе му 
се постави привремен старател кој ќе ги заштитува 
неговите права и интереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 836/78. 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово се води спор 
за утврдување на татковство по тужбата на тужи-
телката Бајрама Хоџиќ од Тетово, ул. „19 Ноември" 
бр. 1, против тужениот Неџат Лимани од Тетово, ул. 
„Благоја Тоска" бр. 201, сега со непознато место на 
живеење во Западна Германија. 

Се повикува тужениот Неџат Лимани да се јави 
пред овој суд, да ја достави адресата или да одре-
ди полномошник во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот. По истекот на овој рок ќе 
му биде поставен привремен старател кој ќе ги за-
штити неговите права и интереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 1053/77. 

Пред овој суд се води граѓанска постапка за 
неосновано збогатување од тужителот Ахмет Ба ј -
рами од Тетово, против тужената Ана Шабани од 
Тетово, а сега на привремена работа во Германија. 
Вредност на спорот 16.000,00 динари. 

Бидејќи тужената Ана Шабани од Тетово се 
наоѓа на привремена работа во Германија, со не-
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позната адреса, се повикува да се јави пред овој 
суд или пак некој друг кој ја знае нејзината адре-
са да ја достави на судот во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот. Во спротивно ќе и се поста-
ви привремен старател кој ќе се грижи за нејзи-
ните права и должности во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1329/78. 
Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 

за исполнување на договор за купопродажба по 
тужбата на тужителот Нухии Нухи од Тетово, про-
тив тужените Шафије Зеќири од Тетово, Нације 
Зеќири од Тетово, сега во Турција и други лица од 
Тетово. 

Се повикува тужената Нације Али Зеќири од 
Тетово, а сега живее на непозната адреса во Тур-
ција, да се јави на Општинскиот суд во Тетово 
или да означи свој полномошник во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот. Доколку не се јави на 
судот и не означи свој полномошник во одредениот 
рок, по службена должност а преку Центарот за 
социјална работа — Тетово, ќе и биде поставен при-
времен старател кој ќе ги штити нејзините инте-
реси до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 811/78. 
Пред овој суд се води оставинска постапка за 

умрениот Ѓорѓевски Данил, бивш од Тетово. 
Бидејќи не се знае дали умрениот оставил нас-

ледници, се повикуваат учесниците кои полагаат 
право на наследство да се јават на овој суд во рок 
од една година од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на СРМ". Во случај да не се 
јави никој во определениот рок, оставината ќе биде 
предадена на надлежното општинско собрание. 

Од Општинскиот суд во Тетово, О. бр. 223/77 од 
3. X. 1978 година. (89) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води спор по тужбата на ту-

жителката Јовановска Невена од Скопје, против 
тужениот Јовановски Јован Добривое од Скопје, за 
утврдување на сопственост на стан кој се наоѓа во 
Карпош Ш, зграда А-16/1-7, вредност 200.000,00 ди-
нари. 

Со оглед на тоа дека доставувањето за туже-
ниот не може да се изврши бидејќи е во странство 
со непозната адреса, на тужениот Јовановски Јо-
ван Добривое му е поставен привремен старател 
Борис Василевски, адвокат од Скопје, кој ќе ги 
застапува интересите во спорот се додека истиот не 
се јави на судот или додека органот за старателство 
не постави старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 
4133/77. (91) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1537 од 25. ХИ. 1974 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-986-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Детско ле-
тувалиште „Чичино Село", Ц. О., со седиште во 
Сарај — Треска, Скопје, со следните податоци: 

Работната организација води единствено книго-
водство и изготвува завршна сметка. 

Предмет на работењето е: организирање рекреа-
ција и одмор на деца и младинци и друго во врска 
со воспитувањето на децата. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Коробар Ѓор-
ѓи, директор. Границите на овластувањето се про-
пишани со статут. 

Лица овластени за потпишување се Коробар 
ѓорѓи, директор, Трпе Стефановски, службеник, и 
Мирослав Карев, службеник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1537/1974 година. (326) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1517/74 од 16. I. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1003-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Занает-
чиска металобраварска задруга „Металпродукт", Ц. 
О., со седиште во Скопје, Градски ѕид, кула 13, со 
следните податоци: 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува завршна сметка. 

Задругата е основана со акт на задругарите од 
10. V. 1972 година. 

Предмет на работата на задругата е производ-
ство и монтажа на челични конструкции; произ-
водство и монтажа на градежна и други видови бра-
в а р ^ а и метална галантерија; производство и мон-
тажа на пластични производи и пластична галан-
терија и производство на фломастери и печатар-
ски бои. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
Задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата одговараат и задру-
гарите во висина на петкратниот износ од задруж-
ниот влог (5 х 2.000,00). 

Лице овластено за застапување на Задругата е 
Димов. Петруш Јован, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Димов Пет-
руш Јован, без ограничување, и Пецаковски Бор-
че, книговодител за финансиски и комерцијални 
документи. 

Основачи на задругата се: Димов Петруш Алек-
сандар, ВКВ бравар од Скопје, ул .„468" бр. 64, 1/8; 
Белковски Александар Гојко, КВ металостругар, од 
село Белимбегово; Димов Петруш Јован, м. техни-
чар од Скопје, населба „Карпош" з. 4, 1/18; Мар-
ковски Благоја Пецо, КВ бравар од Скопје, ул. „То-
дор Чангов" бр. 35; Божаров Алексов Владо, КВ 
авто лимар од Скопје, ул. „Батчар" бр. 4; Џукиќ 
Блажо Ратко, КВ електромеханичар од Скопје, е. 
Кучевиште; Мемиш Назлам Миас, КВ машин-бра-
вар од Скопје, ул. „Кримска" бр. 20; Фазлиовски 
Рамадан Ислам, КВ машин-бравар од Скопје, ул. 
„1142" бр. 8; Томов Ристо Тодоров, КВ електроме-
ханичар од Скопје, ул. „Островска" бр. 2-а; Петров-
ски Трајан Миломир, КВ бравар од село Шишево, 
Скопско; Блажевиќ Миле Лазо, КВ машин-бравар 
од Скопје, ул. „Малешевска" бр. 28 и Спасовски 
Павле Гоце, КВ машин-бравар од село Лисиче, 
Скопско. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1517/74/1975 година. (327) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 781 од 10. VII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-300-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Основното училиште „Александар Урда-
ревски", Ц. О., село Сандево, Скопско, со следните 
податоци: 

Се брише досегашниот застапник в. д. директо-
рот Спасовски Петар, а се запишува новиот застап-
ник Смоковски Миливој, директор, со неограниче-
ни овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
781/1978 година. (329) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 745 од 28. VI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1230-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Сложената организација на здру-
жен труд Универзитетски центар за уметност, О. О., 
Скопје, Карпош П бб, со следните податоци: 

Се брише досегашниот застапник вон. проф. То-
ма Прошев, в. д. директор, а се запишува како нов 
застапник лицето вон. проф. Тома Прошев, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
745/1978 година. (330) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 846 од 17. VII. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1051-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Електроинсталатерска механи-
ч а р е ^ услужна задруга „Напон", Ц. О., со седиш-
те во Скопје, ул. „376" бр. 235, со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник на задругата 
лицето Георгиевски Тодор, директор, а се запи-
шува како нов застапник лицето Тунтевски Борис, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
846/1975 година. (415) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1611/74 од 22. IV. 1975 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1059-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Кондура-
џиска услужна производителна задруга „Напредок", 
Ц. О., со седиште во Скопје, кеј „13 Ноември" со 
следните податоци: Задругата води единствено кни-
говодство и изготвува единствена завршна сметка. 

Задругата е основана со договор на задругарите 
од 1956 година. 

Основачи на задругата се: Мишајковски Сотир, 
раководител, Цуповски Божидар, ерихтер, Матев-
ски Матеја, пендиста, Христовски Христо, пендис-
та, Блажевски Трајче, пендиста, Добревски Трипун, 
иендиста, Утовски Ристо, пендиста, т о ш е в с к и Ди-
митар, крпач, Арифи Гани, пендиста и Мичев Ристо. 

Дејност:, произведува сите видови машки, жен-
ски, детски кондури и женски чизмички по порач-
ка и готови; ги врши сите видови поправки на жен-
ски, машки и детски кондури, како и на женски 
чизмички и друга кожна галантерија. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

За обврските на задругата одговараат задруга-
рите во висина на петкратниот износ на здруже-
ниот влог кој изнесува 200,00 динари. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Мишајковски Панајот Сотир, раководител, ја заста-
пува задругата во висина на границата до 60.000,00 
динари. 

Лица овластени за потпишување се Мишајков-
ски Панајот Сотир — раководител, Цуповски Милан 
Божидар — ерихтер и Матевски Јован Матеја, пен-
диста. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1611/74/1975 год. (418) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 220 од 7. IV. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1045-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Мебело-
столарска задруга „Бор", Ц. О., со седиште во Скоп-
је, ул. „Маршал Тито" бб, Горче Петров, со след-
ните податоци: 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува единствена завршна сметка. 

Задругата е основана со одобрение на Н. О. на 
општината Идадија, бр. 3791 бд 6. Ш. 1957 година. 

Основачи на задругата се: Лазар Здравковски, 
ул. „Васил Главинов" бр. 32 — Скопје, ЛК. бр. 
157408 — Скопје; Јордан Ристевски, ул. „Луј Пас-
тер" бр. 31 — Скопје, ЛК. бр. 155010 — Скопје; 
Павле Стојановски, ул. „Димко Габерот" бр. 53 — 
Скопје; ЛК. бр. 160482 — Скопје; Киро Тодоровски, 
ул. „140" бр. 95 — Скопје, ЛК. бр. 82902 — Скопје; 
Горѓи Ѓорѓовски, ул. „663" бр. 4/5 — Скопје, ЛК. бр. 
96957 — Скопје; Денчо Ристов, ул. „Владимир Ко-
маров" бр. 11/1-41 — Скопје, ЛК. бр. 3/2391 — Скоп-
је; Горѓи Стојанов, ул. „Христо Чернопеев" бр. 20 
— Скопје, ЛК. бр. 311657 — Скопје; Стојан Димит-
ровски, ул. „Христо Чернопеев" бр. 44 — Скопје, 
ЛК. бр. 162479 — Скопје; Благоја Лесковски, село 
Драчево, Скопско, ЛК. бр. 264630 — Скопје и Љуби-
сав Делов, ул. „54" бр. 7 — Скопје, ЛК. бр. 211348 
— Скопје. 

Дејност: изработка на сите видови дрвен на-
мештај и градежна столарија. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Основачите на задругата во правниот промет со 
трети лица одговараат до висината на средствата на 
задолжителниот задружен влог. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Лазар Здравевски , без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Лазар 
Здравковски, без ограничување, и Милош Лавовиќ, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. бр. 
220/1975 година. (334) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 11 од 4. IV. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1042-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Органи-
зација на здружен труд „Добра вода", Ц. О., со 
седиште во село Железна Река, Гостиварско, со 
следните податоци: Работната организација води 
единствено книговодство и изготвува завршна 
сметка. 

Дејност: експлоатација на шуми, трговска деј-
ност со следното: мешовити стоки, индустриски сто-
ки, прехранбени артикли, и предмети за куќни пот-
реби, * селскостопански машини, алати, вештачки 
ѓубрива и др., тутунски преработки и др., алкохол-
ни и безалкохолни пијалаци, како и промет и пре-
работка на земјоделски производи. , 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Крстевски Зо-
ре. директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Крстевски 
Зоре, директор, без ограничување и Илиевски Тоде, 
книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
11/1975 година. (335) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 8 од 3. IV. 1975 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1041-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Сточарско сто-
панство „Живко Бра јковци" , Ц. О., со седиште во 
село Трница, Гостиварско, со следните податоци: 
Стопанството води единствено книговодство и из-
готвува завршна сметка. 

А) Основна дејност: сточарство — одгледување 
и селекција на приплодни овци од расата мерино-
мелези, со воведување на други продуктивни раси, 
тов на ситен и крупен добиток, производство на 
полномасно овчо сирење, кашкавал, маст и други 
видови млечни производи; 

Б) Споредна дејност: 1. промет со трговски сто-
ки и земјоделски производи, откуп на сите видови 
земјоделски производи (прехранбени производи), 
индустриски и технички стоки, сточна храна, про-
изводи од сточарство и др.; 2. пчеларство: произ-
водство преку своите пчеларници чист природен 
планински мед и пчелни роеви; 3. туризам и угос-
тителство во изградените објекти во локалитетот 
Трница и други што се во тек на реализација во 
кањонот на Радика. 

Напомена: промет со трговски стоки се врши на 
мало, а ги содржи сите видови на мешовити стоки: 
индустриски и прехранбени, разен инвентар, сточ-
на храна, алкохолни и безалкохолни пијалаци, ту-
тунски преработки и кибрит, жита и млечни пре-
работки и друго. 

Работната организација во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка, 
со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
е Урош Матевски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
8/1975 година. (336) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со 'реше-
нието Фи. бр. 575 од 5. V. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-845-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Маршал Тито" — село Жировница со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник лицето 
Јусуфи Јусуф, директор, а се запишува како нов 
застапник лицето Арслани Намик, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
575/1978 година. (337) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 809 од 14. VII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1260-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето на ОЗТ 
Смучарски центар „Маврово", Ц. О., со седиште во 
Маврово, со следните податоци: Работната органи-
зација Смучарски центар „Маврово", Ц. О., го ме-
нува седиштето од село Маврово во Скопје, во прос-
ториите на Кошаркарскиот клуб „Работнички". 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
809/1978 година. (338) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 740 од 27. VII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-13-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на дејноста на Земјодел-
ската задруга „Липковско Езеро", Ц. О., и огра-
ничено емство село Липково, така што задругата ќе 
врши и штедно-кредитни работи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
740/1978 година. (339) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 542 од 21. IV. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-368-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и поблиската 
адреса на Комбинираната претшколска установа „6 
Септември" — Кратово со следните податоци: Досе-
гашната фирма и поблиската адреса на Комбини-
раната претшколска установа „6 Септември" Кра-
тово ,ул. „Тошо Куковски" бр. 8, се менува, така 
што во иднина ќе гласи: Комбинирана детска уста-
нова „Царка Андреевска" Ц. О., — Кратово, ул. 
„Гоце Делчев" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
542/1978 година. (340) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1276 од 27. XI. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1026-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ „Електро — Скопје" ел б и р о -
техничка монтажно-инсталатерска задруга, Ц. О., 
со седиште во Скопје, ул. „Цветан Димов", Бутел II, 
барака IV, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Ристески Томо, директор, а се 
запишува како нов застапник Лејковски Живко, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1276/1975 година. (341) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1205 од 14. XI. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1031-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на дејноста на ОЗТ 
„Дрводекор" специјализиран ентериера^ столарско 
претпријатие, Ц. О., со седиште во Скопје, кеј „13 
Ноември" бб, со следните податоци:. Дејноста на ра-
ботната организација се проширува со: проекти-
рање на ентериерски работи и набавка на опрема 
поради дополнување на асортиманот на произво-
дите и услугите. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1205/1975 година. (342) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 341 од 31. III. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1034-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на ООЗТ Услужно-бра-
варска водоинсталатерска задруга „Техномонт", Ц. 
О., со седиште во Скопје, на ул. „Иво Рибар Лола" 
бб, поради присоединување кон Работната органи-
зација „29 Ноември" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
341/1977 година. (343) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 334 од 23. III. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1034-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето — адре-
сата и промената на дејноста на ОЗТ Услужно-бра-
варска водоинсталатерска задруга „Техномонт", Ц. 
О., со седиште во Скопје, на ул. „Скопска" бб, со 
следните податоци: 

Досегашната адреса — седиште на задругата на 
ул. „Скопска" бб, се менува, така што во иднина 
ќе гласи: Услужно-браварска водоинсталатерска 
задруга „Техномонт", Ц. О., — Скопје, ул. „Иво 
Рибар — Лола" бб. 

Досегашната дејност на задругата се проширу-
ва со: изведување на градежно-занаетчиски работи, 
бетонирање на фундаменти за ограда, крпење на 
инсталации за водовод и парно греење и правење 
на водоводни шахти. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
334 од 23. III. 1976 година. (344) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 978 од 2. IX. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1037-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на дејноста на ОЗТ „Тер-
момонт" монтажно-инсталатерска задруга, Ц. О., со 
седиште во Скопје, на ул. „Чаирска" бб со следните 
податоци: Досегашната дејност на задругата се про-
ширува со: стаклорезачка, стаклошлифувачка и 
стаклографска дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
978/1975 година. (345) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 615 од 26. IV. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1044-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Градежно-занаетчиска задру-
га „Изградба", Ц. О., со седиште во Скопје, на ул. 
„Кукушка" бр. 16, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник на задругата Стојанов Веле, 
в. д. директор, а се запишува како нов застапник 
Стојановиќ Властимир, в. д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
615/1977 година. (346) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1471 од 2. ХИ. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1044-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Градежно-занаетчиска задру-
га „Изградба", Ц. О., со седиште во Скопје, на ул. 
„Кукушка" бр. 16, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник на задругата Миновски Сла-
ве, в. д. директор, а се запишува како нов застап-
ник Стојанов Веле, в. д. директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1471/1976 година. (347) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 784 од 24. VII. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1044-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 

Стр. 994 — Бр. 40 



1 декември 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 40 — Стр. 995 

застапување на ОЗТ Градежно-занаетчиска задру-
га „Изградба", Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Ку-
кушка" бр. 16, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник на задругата Тодоровски Бор-
че, директор, а се запишува како нов застапник 
Миновски Славе, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
784/1975 година. (348) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 500 од 18. IV. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1043-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на дејноста на ООЗТ 
„Хидроградба" — монтажно-градежно-вод оинстала-
терска задруга, Ц. О., со седиште во Скопје, на ул. 
„Цветан Димов" бб, барака 4, со следните податоци: 
Досегашната дејност на задругата се проширува со 
вршење на браварски работи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
500/1975 година. (349) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1429/76 од 21. I. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1020-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на дејноста на ОЗТ Гра-
дежно занаетчиска и услужна задруга „Паркет", 
Ц. О., со седиште во Скопје, на ул. „Железничка" 
бр. 31-6, со следните податоци: Предметот на ра-
ботењето — дејноста се проширува со: градба на 
станбени згради, реновирање на станбени згради, 
правење на фасади од обичен и пластичен малтер, 
изработка на керамичарски работи на ѕидови, по-
дови и се друго што спаѓа во градежното занает-
чиство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1429/76/1977 година. (350) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 557 од 21. IV. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1025-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на дејноста на ОЗТ Елек-
тромонтажна инсталатерска задруга „Семафор", Ц. 
О., со седиште во Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" 
бр. 38, со следните податоци: Предметот на работе-
њето — дејноста се проширува со: изведување на 
разводни постројки, трафостаници и далноводи од 
висок и низок напон. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
557/1977 година. (351) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 67 од 19. П. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1025-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Електромонтажно-инсталатер-
ска задруга „Семафор, Ц. О., со седиште во Скопје, 
ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 38, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник на задру-
гата Борислав Сејменов, в. д. директор, а се запишу-
ва како нов застапник Борислав Сејменов, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр, 
67/1976 година. (352) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи, бр. 67 од 19. II. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1025-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето — адреса-
та на ОЗТ Електромонтажно-инсталатерска задру-
га „Семафор", Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Ро-
манија" бб, со следните податоци: Досегашното се-
диште — адреса на задругата на ул. „Романија" бб, 
се менува, така што во иднина ќе гласи: Електро-
монтажно-инсталатерска задруга „Семафор", Ц. О., 
Скопје, ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 38. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
67/1976 година. (353) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи, бр. 687 од 18. XI. 1975 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1016-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на седиштето — адре-
сата на ОЗТ Монтажно-инсталатерска услужна за-
друга „Греење", Ц. О., со седиште во Скопје, на 
ул. „Иво Рибар Лола" бб, со следните податоци: 
Досегашната адреса на задругата на ул. „Иво Ри-
бар Лола" бб, се менува, така што во иднина ќе 
гласи: Монтажно-инсталатерска услужна задруга 
„Греење", Ц. О. — Скопје, ул. „Веле Марков" бр. 
45 — Ѓорче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 687/1975 година. (354) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 624 од 19. V. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-298-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Цветан Ди-
мов" Ц. О. — Скопје, нас. Чаир, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Поповска 
Перса, в.д. директор, а се запишува како нов за-
стапник Поповска Перса, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 624/1978 година. (355) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 582 од 5. V. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр 1-17-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Основното училиште „Владо Тасевски" 
— Скопје, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Новаковски Петар, а се запишува 
како нов застапник Лукарев Петар, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 582/1978 година. (356) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 573 од 28. IV. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1185-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицата овластени за 
застапување на Факултетот за правни и политички 
науки, ООЗТ Правен факултет — Скопје со след-
ните податоци: Се бришат досегашните застапници 
д-р Иво Пухан и д-р Тодор Рушков, ред. проф. 
на Правниот факултет во Скопје, а се запишуваат 
како нови застапници д-р Стрезо Стрезоски, декан 
на Правниот факултет во Скопје, и д-р ѓорѓи Ган-
зовски, продекан на факултетот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 573/1978 година. (357) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 619 од 17. V. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-167-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Електро-машинскиот училишен центар 
„Никола Тесла" — Скопје, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Никола Младенов-
ски, а се запишува како нов застапник Илиевски 
Петар, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 619/1978 година. (358) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 4 од 24. Ш. 1975 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1026-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ „Електро-Скоп-
је" електротехничка монтажно-инсталатерска за-
друга, Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Цветан Ди-
мов" Бутел И, барака IV, со следните податоци: 
Задругата води единствено книговодство и един-
ствена завршна сметка. 

Задругата е основана со одлука на задругарите 
од 15. IX. 1971 год. 
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Основани на задругата се: Ристески Томо, Скоп-
је, „Иво Рибар Лола" бр. 184; Мојсоски Трајан, 
Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 64; Лејковски 
Живко, Скопје, ул. „464" бр. 35; Смилевски Фи-
лип, Скопје, е. Раштак; Китановски Горки, Скоп-
је, ул. „Терид Бајрам" бр. 25; Бајрами Шефкет, 
Скопје, ул. „Дижонска" бр. 196; Рамуш Бека, Скоп-
је, ул. „Топаанска" бр. 3; Алимовски Наит, Скопје, 
населба Чаир, зграда 8, 1/26; Пашевски Јордан, 
Скопје, ул. „Востаничка" бр. 80; Станковски Велин, 
Скопје, Маџари 148. 

Деј ност: електроникалатерска. 
Во правниот промет со трети лица задругата 

истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

За обврските на задругата емчат задругарите во 
висина на петкратниот износ од задружниот влог, 
кој изнесува 1.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување и потпишува-
ње на задругата е Ристевски Томо, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
4/1975 година. (359) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1587/74 од 28. Ш. 1975 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1034-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на ОЗТ услуж-
но-браварска водоинсталатерска задруга „Техно-
монт", Ц.О., со седиште во Скопје, на ул. „Српска" 
бб, со следните податоци: 

Задругата се обврзува да води единствено кни-
говодство, изготвува периодични и завршни сметки 
и истите ги доставува до надлежните општествено-
политички организации. 

Задругата е основана со одлука на задругарите 
од 16. I. 1971 год. 

Основачи на задругата се: Славковски Стефан, 
ул. „359" бр. 3 — Скопје, ЛК. бр. 134897; Николиќ 
Јанко, ул. „Кажановска" бр. 1 — Скопје; ЛК. бр. 
10800; Стојановски Цветан, ул. „359" бр. 6 — Скопје, 
ЛК. бр. 59904; Славковски Љубомир, зграда 63/2-7 
— Скопје, ЛК. бр. 80243; Мицевски Мирослав, ул. 
„466" бр. 25 — Скопје, ЛК. бр. 26627; Шеќеровски 

Ванчо, ул. „711" бр. 10 — Скопје, ЛК. бр. 5647; 
Милошевски Ацо, ул. „Ван Гог" бр. 8 — Скопје, 
ЛК. бр. 190798; Мишев Иванчо, ул. „152" бр. 14 — 
Скопје, ЛК. бр. 181021; Николов Никола, ул. „12" 
У.Б. бр. 20— Скопје, ЛК. бр. 64281 и Марковиќ 
Бранко, ул. „Д. Хаџидимов" бр. 21 — Скопје, ЛК. 
бр. 261313. 

Дејност: браварска, инсталатерска за водовод, 
гасни постројки со канализација. 

Во правниот промет со трети лица задругата ис-
тапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

За обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица емчат задругарите во виси-
на на здружениот влог, кој изнесува 2.000,00 ди-
нари. 

Лице овластено за застапување и потпишува-
ње на задругата е Стефан Славковски, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1587/1975 година. (361) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1093 од 16. X. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1031-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ „Дрводе-
кор" — специјализиран© ентериерско столарско 
претпријатие, ЦО., со седиште во Скопје, кеј „13 
Ноември" бб, со следните податоци: Работната ор-
ганизација води единствено книговодство и изгот-
вува завршна сметка. 

Дејност: изработка и монтажа на разни енте-
риерон, столарски и декоративни производи и ус-
луги: плакари, регали, ламперии и тапети за ѕи-
дови и плафони, завеси, сите видови ролетни, гра-
дежна столарија и други производи и услуги од 
дрво, метал, пластика и други материјали; обла-
гање на подови со таписони и други ентериерски 
и столарски производи и услуги. 

Работната организација во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските на работната организација во 
правниот промет со трети лица самостојно одго-
вара. 

Лице овластено за застапување на работната 
организација е Вељановски Бранко, без ограничу-
вање. 

Лица овластени за потпишување се Вељанов-
ски Бранко и Радивој евиќ Часлав, со неограничено 
право на овластување за потпишување на работ-
ната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1093/1974 година. (360) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Свидетелство за I и II година на име Марјана 

Белковска, е. Богомила, Титов Велес. (1636) 
Свидетелство за VIII одделение на име Драгица 

Николова, е. Извор, Титов Велес. (1637) 
Свидетелство за завршена II година хемиско 

училиште, издадено од X. Т. Т. У. „Борис Кидрич" 
на име Хаџи-Наумов Јованче, ул. „Димитар Вла-
хов" бр. 136, Титов Велес. (1638) 

Свидетелство за I година на име Невенка Јо-
вева, ул. „М Гинова", бр. 16, Титов Велес (1639) 

Свидетелство за II клас на име Иванка Дани-
лова, ул. „Тошо Саздов" бр. 11, Титов Велес (1640) 

Свидетелство за V одделение на име Јашар 
Ејупи, е. Србиново. Тетово. (1641) 

Свидетелство за II клас гимназија, издадено 
од „Панче Попоски" на име Зуфери Дилавер, е. 
Жужње, Гостивар. (1642) 

Свидетелство за I клас гимназија, издадено од 
„Панче Попоски" — Гостивар на име Зуфери Ди-
лавер, е. Жужње, Гостивар. (1643) 

Свидетелство на име Живко Стојановски, е. 
Радовице, Тетово. (1644) 

Лична карта на име Олга Пандиловска, е. Ба-
њица, Гостивар. (1645) 

Свидетелство за IV клас на име Илија Васев, 
Делчево. (1646) 

Ученичка книшка, издадено од Економското 
училиште „Моша Пијаде" на име Мерјем Ша-
бани, ул. „Босанска" бр. 10, Куманово. (1647) 

Свидетелство за I II и III година на име Ли-
дија Спасовска, е. Режановце, Куманово. (1648) 

Свидетелство за II клас на име Хирие Курте-
ш а ул. „Ј. Сандански" бр. 15, Куманово. (1649) 

Лична карта на име Цвета Цветкоска, е. Сла-
веј, Прилеп. (1650) 

Свидетелство за II година на име Војо Мар-
коски, ул. „929" бр. 40, Прилеп. (1651) 

Индекс на име Олгица Најдоска, ул. „Мукос" 
бр. 58, Прилеп. (1652) 

Свидетелство за III година на име Веселинка 
Спироска, ул. „Кр. Волнаров" бр. 83-а, Прилеп. 

Индекс бр. 593/77 на име Ленка Стојаноска, 
ул. „Кире Гаврикоски" бр. 46, Прилеп. (1654) 

Свидетелство за II година на име Анкица Ко-
руноска, ул. „Партизанска" бр. 39-а. Прилеп. 

Свидетелство за IV одделение издадено од Ос-
новното училиште „Братство", е. Челопек — Тето-
во на име Асани Сабита Асан, е. Челопек, Те-
тово. (1656) 

Бариран чек серија бр. 0489083 на динари 1.000, 
издаден од Стопанска банка — Скопје на име Дра-
гомир Дошљак ул. „Вл. Комаров" — 22/11/23, 
Скопје. (3493) 
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Свидетелство за V клас на име Сами Јусуфи, 
е. Желино, Тетово. (1657) 

Свидетелство за V клас на име Садику Хасан, 
е. Палатица. Тетово. (1658) 

Свидетелство на име Исмет Селими, ул. „Илин-
денска" бр. 205, Тетово. (1659) 

Свидетелство за VIII одделение на име Даим 
Мелити, е. Калиште, Гостивар. ^ (1660) 

Свидетелство на име Зулфи Шаќири, е. Гра-
дец, Гостивар. (1662) 

Работна книшка на име Салих Азири, ул. „Кос-
овска бригада" бр. 3, Куманово. (1663) 

Работна книшка, издадено од ОС — Куманово 
на име Маринко Тасевски, е. Магленци, Куманово. 

Свидетелство за II година на име Зоран Осман, 
ул. „Борис Кидрич" бр. 16, Прилеп. (1665) 

Диплома на име Љилјана Гусакоска, е. Мало 
Коњари, Прилеп. (666) 

Свидетелство и диплома за I, И, III и IV го-
идна на име Љубе Момироски, ул. „Богомилски 
Поход" бр. 24. е. Лисиче, Скопје. (1667) 

Свидетелство на име Сузана Стој ческа, ул. 
„Марксова" бр. 134, Прилеп. (1668) 

Свидетелство за VIII, издадено од Училиштето 
„Братство" — е. Челопек на име Адем Хавзин, с. 
Милетино, Тетово. (1669) 

Свидетелстро за I, II и Ш клас гимназија, из-
дадена на Гимназијата „Кирил Пејчиновић на 
име Перовски Гаврил, ул. „Гоце Делчев" бр. 187, 
Тетово. (1670) 

Свидетелство за VI одделение на име Абдул-
каир Таири. е. Порој, Тетово. (1671) 

Воена книшка на име Добривоје Глишиќ, е. 
Брвеница, Тетово. (1672) 

Воена книшка на име Христифор Евгениевски, 
С. Бервеница, Тетово. (1674) 

Лична карта на име Исмаил Нухи, ул. „107" 
бр. 31, Тетово. (1675) 

Свидетелство за IV одделение на име Весел 
Хасани, е. Ново Село, Тетово. (1676) 

Свидетелство за V одделение на име Агим Зе-
нуни, е. Групчин, Тетово. (1677) 

Здравствена легитимација на име Асим Мех-
мету ул. „108" бр. бб, Тетово. (1678) 

Свидетелство на име Мустаф Беадини, е. Ка-
мењане, Тетово. (1679) 

Ученичка книшка, издадена од Основното учи-
лиште „Гоце Делчев" на име Таири Асан, е. Трно-
во, Гостивар. (1680) 

Свидетелство за III и IV клас гимназија, из-
дадено од Гимназијата „Панче Попоски" на име 
Ајдар Фетау, е. Градец, Гостивар. (1681) 

Свидетелство од I клас, издадено од Гимнази-
јата „Панче Попоски" на име Османи Ајредин, 
ул. „Илија Антески" бр. 6/4, Гостивар. (1682) 

Свидетелство од I клас гимназија на име Миф-
тари Миде. е. Симница, Гостивар. (1683) 

Свидетелство на име Аливеби Џафери, е. Гра-
дец, Гостивар. (1684) 

Свидетелство на име Самидин Халили, е. Не-
готино, Гостивар. (1685) 

Свидетелство на име Никола Крстевски, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 48, Гостивар. (1686) 

Свидетелство на име Муневер Османи, Гости-
вар« (1687) 

Свидетелство на име Луан Мифтари. ул. „М. 
Ч. Филиповски" бр. 238, Гостивар. (1688) 

Свидетелство за III година на име Гаши Зеј-
нелабедин, ул. „Т. Бобаноски" бр. 26, Гостивар, 

Свидетелство за IV одделение на име Велика 
Конеска, е. Десово, Прилеп. Г1690) 

Свидетелство за VI одделение на име Енвер 
Черкезу е. Жеровјане, Тетово. (1691) 

Свидетелство за VI одделение на име Хазби 
Рамадани, е. Жеровјане, Тетово. (1692) 

Свидетелство за. V одделение на име Хч^би 
Рамадани, е. Жеровјане, Тетово. (1692-а) 

Свидетелство за VI одделение на име Аљи Зе-
ќири, е. Џепчиште. Тетово. (1693) 

Зтт^авгтрена книшка на воениот обврзник, изда-
дена од УВО во Скопје на име Абдула Н. Абдула, 
е. Глумово, Скопје. 

Свидетелство за VII клас на име Насер Ете-
ми, е. Палатица, Тетово. (1694) 

Свидетелство за завршен испит на име Зорка 
Живанова, ул. „М. Тито" бр. 20, Прилеп (1695) 

Уверение за ѕидар на име Живко Крстески, 
е. Годивље, Прилеп. (1696) 

Ученичка книшка на име Зоран Недев, ул. 
„М. Ацев" бр. 87. Титов Велес. (1697) 

Свидетелство од II клас средно хемиско учи-
лиште, издадено од Средното хемиско технолошко 
техничко училиште „Борис Кидрич" — Титов Ве-
лес на име Јованова Марина, е. Негорци, Гевге-
лија. 

Свидетелство за VI и VII одделение на име 
Светлана Ристовска, е. Челопек, Тетово. (1699) 

Свидетелство за II клас на име Џемаљиу Џе-
маљи, е. Слатино, Тетово. (1700) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Сла-
вица Стојчевска, е. Рогачево. Тетово. (1701) 

Ученичка книшка за IV одделение на име 
Катица Стојчевска, е. Рогачево, Тетово. (1702) 

Свидетелство на име Сани Арифи, е. Челопек, 
Тетово. (1703) 

Свидетелство за II клас на име Гордана По-
повиќ, ул. „Илинденска" бр. 62/1, Тетово. (1704) 

Возачки исправи на име Зеќир Јашари, е. Ко-
пачин Дол, Тетово, (1705) 

Свидетелство на име Стојна Јосифовска, ул. 
„Балиндолска", бр. бб, Гостивар. (1706) 

Свидетелство за I и II година на име Нехат 
Нуредина е. Годивле, Гостивар. (1707) 

Работна книшка на име Фикмет Идризи, е. Ла-
кавица, Гостивар. (1708) 

Ученичка книшка на име Северинка Иванова, 
е. Драмче, Делчево. (1710) 

Свидетелство за I и II година на име Каро-
лина Михај лоска, ул. „Јоле Андоноски", бр. 12, 
Прилеп. (1711) 

Свидетелство за VIII одделение на име Благоја 
Димески, ул. „Драган Димески" бр. 12 Прилеп. (1712) 

Индекс, издаден од ВЕШ — Прилеп на име 
Славица Димитриеска, е. Вевчани, Струга. (1713) 

Свидетелство за I година на име Горан Стоја-
носки, ул. „Тр. Сандански" бр. 1, Прилеп. (1714) 

Свидетелство за I година на име Жарко Ди-
моски, ул. „К. Василевски" бр. 4, Прилеп. (1715) 

Свидетелство за I година на име Риста Ми-
реска, Ученички дом „Орде Чопела", Прилеп. 

Свидетелство за I и II клас гимназија на име 
Виде Лазаревски, е. Страцин, Куманово. (1717) 

Свидетелсвто на име Вебија Азиза, е. Опае, 
Куманово. (1718) 

Ученичка книшка, издадена од ГУЦ „Нико Не-
стор" — Струга на име Паловски Јане. е. Царев 
Двор, Ресен. (1719) 

Свидетелство од Г година, издадено од Инду-
стриското училиште „Злате Малакоски" — Гости-
вар на име Савески Адам, нас. Фазанерија, Гости-
вар. (1720) 

Свидетелство од II година, издадено од ЕМУЦ 
„Злате Малакоски" — Гостивар на име Емини Та-
сим, ул. „18 ноември" бр. 206-а, Гостивар. (1721) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Петре Јовановски" на име 
Зенур Љуш, ул. „Кочо Зози" бр. 15. Гостивар. 

Свидетелство за IV одделение на име Хасан 
Азири, е. Врапчиште, Гостивар. (1723) 

Свидетелство за V одделение на име Осман 
Османи, е. Неготино, Гостивар. (1724) 

Свидетелство за IV одделение на име Лазам 
Са лимани, е. Калиште, Гостивар. (1725) 

Свидетелство за VIII одделение на име Стефче 
Денкоски, е. Вруток, Гостивар. (1726) 

Работна книшка бр. 19891. издадена од ОС — 
Берово на име Јованка И. Куснинска, Берово. (1727) 

Свидетелство на име Славчо Литајковски, Бе-
рово. (1728) 

Ученичка книшка за IV одделение на име 
Бранко Николовски, е. Турија, Делчево. (1729) 

Свидетелство за I клас гимназија на име Ше-
фис Шабани, Куманово. (1730) 



Стр. 998 — Бр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 1 декември 1978 

Ученичка книшка на име Јане Цалевски, е. 
Царев Двор. Ресен. (1734) 

Свидетелство за VIII одделение на име Неџат 
Синановски, е. Пласница, Македонски Брод. (1732) 

Свидетелство за I година, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич" на име Ристовска Бојка, с. Ива-
новци, Титов Велес. (1733) 

Свидетелство за I година на име Бранко Ха-
џиарсов, ул. „Вера Циривири" бр. 21, Титов Ве-
лес. (1734) 

Свидетелство за III година на име Ангелко 
Савевски, ул. „15 Корпус" бр. 32, Струга. (1735) 

Диплома на име Нуриман Арифи. е. Боговиње, 
Тетово. (1736) 

Свидетелство за II, III и IV одделение на име 
Нуриман Арифи, е. Боговиње, Тетово. (1736-а) 

Диплома на име Јахја Ризаи, ул. „М. Ацев" бр. 
73, Тетово. (1737̂ 1 

Свидетелство на име Бајрам Камбери, ул. „108" 
бр. 38, Тетово. (1738) 

Свидетелство на име Снежана Каранфиловска, 
ул. „Димо Гавровски" бр. 27, Тетово. (1739) 

Здравствена легитимација на име Горан Мар-
ковски. е. Сараќино, Тетово. (1740) 

Свидетелство за IV одделение на име Јонуз 
Нухиу, е. Боговиње, Тетово. (1741) 

Свидетелство за I, II, III и IV одделение и 
диплома на име Нуриман Арифи, е. Боговиње, 
Тетово. (1742) 

Свидетелство за VII одделение на име Месут 
Исмаили, е. Градец, Тетово. (1743} 

Свидетелство за II клас на име Оливера Ан-
донова, ул. „ЈНА" бр. 86. Тетово. (1744) 

Свидетелство за IV година на име Зија Весели, 
е. Боговиње, Тетово. (1745) 

Свидетелство на име Нијаз Фетаи, ул. „Бр. 
Миладинови" бр. 318, Тетово. (1746) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хатије Ислами, е. Желино, Тетово. (1747) 

Свидетелство за I клас на име Горан Дембов-
ски, ул. „119" бр. 20, Тетово. (148) 

Свидетелство на име Несел Зулбери, е. Жели-
но, Тетово. (1749) 

Свидетелство за VII одделение на име Јане 
Стојан Трошански, Берово. (1750) 

Свидетелство за I и II година на име Марија 
Марковска, ул. „Ел. Караманди" бр. 18, Битола. 

Свидетелство за I година на име Светлана Пе-
реска, ул. „Кр. Волнарски" бр. 23-6, Прилеп. 

Свидетелство за VII одделение на име Рада 
Цветаноска, ул. „Ленинова" бр. 104, Прилеп. (1753) 

Ученичка книшка за III година на име Олгица 
Ковиловска. ул. „11 Октомври" бр. 206, Прилеп. 

Свидетелство за I година на име Марија Сто-
јановска, ул. „11 Октомври" бр. 50, Прилеп. (1755) 

Свидетелство за IV одделение на име Евда 
Стојческа, ул. „Скопска" бр 21, Прилеп. (1756} 

Свидетелство на име Злате Јованоски, ул. 
„Тризла" бр. 227. Прилеп. (1757) 

Свидетелство за III клас на име Живко Кол-
чакоски, ул. „Ленинова" бр. 1, Прилеп. (1758) 

Свидетелство за II клас, издадено од Технич-
кото училиште „Наце Буѓони" — Куманово на 
име Иван Пиригов, е. Орашец, Куманово. (1759) 

Ученичка книшка за IV одделение на име 
Љупче Станоевски, е. Драмче, Делчево. (1760) 

Свидетелство за II година на име Виолета 
Крстановска, ул. „Прилепска" бр. 55, Битола. (1761} 

Ученичка книшка на име Драган Петрески, 
ул. „Ладо Лепески" бр. 80, Прилеп. (1762) 

Свидетелство за VI одделение на име Ленка 
Мирческа, е. Тројаци, Прилеп. (1763) 

Свидетелство за IV одделение на име Перса 
Здравеска, ул. „11 Октомври" бр. 117. Прилеп. 

Свидетелство за I година на име Мевлуде Ли-
мани, Куманово. (1765) 

Работничка книшка на име Сречко Петковски, 
ул. „Тоде Минд ол" бр. 37/7, Куманово. (1766) 

Здравствена легитимација, издадена од Југо-
порцелан „Борис Кидрич" — Титов Велес на име 

Талева Елена, ул. „Киро Рогужаров" бр. 38, Титов 
Велес. (1767) 

Свидетелство за IV одделение на име Благој 
Давчевски, ул. „Киро Пркицов" бр. 15, Титов Велес. 

Свидетелство за VII одделение, издадено од 
Осмолетката „Револуција" во е. Боговиње на име 
Рушит Исмани, е. Камењане, Тетово. (1769) 

Свидетелство за III клас на име Иљаз Ибиши, 
е. Шипковица, Тетово. (1770) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јусуф 
Нухију, е. Церово, Тетово. (1771) 

Воена книшка на име Димитрија Ефтимовски, 
ул. „Кочанска" бр. 7, Тетово. (1772) 

Свидетелство за III клас на име Хавие Беќири, 
ул. „Корушка" бр. 35, Тетово. (1773) 

Свидетелство за II клас на име Музафер Хам-
за. ул. „Илинденска" бр. 129, Тетово. (1774) 

Свидетелство за I клас на име Имер Мисими, 
е. Боговиње, Тетово. (1775} 

Воена книшка на име Екрем Азири, Тетово. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 32 од Правилникот за ра-

ботни односи на Здравствената станица — Виница, 
Работничкиот совет на Станицата 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на Здравствената станица — 
— Виница 

I. УСЛОВИ: 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има завршено медицински факултет, 
— да е морално политички подобен, 
— да поседува организациона способност, 
— да ја познава проблематиката во работењето 

во здравството, 
— да има најмалку 2 години работно искуство, 
— да нема пречки по чл. 511 од Законот за 

здружен труд и со судска пресуда да не му е за-
брането вршење на определени работи и работни 
задачи. 

Молбите со потребната документација да се до-
ставуваат до Здравствената станица — Виница, со 
дознака до Конкурсната комисија. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во весникот „Нова Македонија". 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид при разгледувањето. 

Врз основа на член 32 од Статутот на Вишата 
школа за социјални работници во Скопје, Советот 
на Школата 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор (реизбор) на наставник (во звањето пре-
давач или професор на виша школа), на неопре-
делено време, за предметите: 

1. Општа и развојна психологија и 
2. Ментална хигиена. 
Пријавените кандидати по овој конкурс треба 

да ги исполнуваат условите предвидени со Законот 
за високото образование („Службен весник на 
СРМ", бр. 49/74) и Статутот на Вишата школа за 
социјални работници. 

Пријавите со потребните документи се поднесу-
ваат до Секретаријатот на Школата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Поблиски информации можат да се добијат во 
Школата, лично или на писмено барање. 
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Собранието на општината Струмица — Струми-
ца, врз основа на член 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" број 10/76) 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши реизбор на еден судија на Оп-
штинскиот суд во Струмица 

Кандидатите што ги исполнуваат условите од 
член 74, став 1 од Законот за редовните судови, сво-
ите пријави да ги достават до Собранието на оп-
штината Струмица — Комисија за избор и имену-
вање, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на оваа објава. (515) 

Советот на ООЗТ — Детска пнеумо-фтизиоло-
гија при Градската општа болница — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на работници со посебни овластува-
ња и одговорности и тоа: 

1. Началник на одделение 1 
2. Началник на одделение — лабораторија 1 

Услови: 
Кандидатите од точка 1 да се лекари специја-

листи педијатри со над 5 години специјалистички 
стаж. 

Кандидатите од точка 2 да се лекари специја-
листи по медицинска биохемија, завршен медицин-
ски факултет, специјалист по медицинска биохеми-
ја со над 5 години работен стаж во струката. 

Со пријавите за конкурирање кандидатите да 
достават документ за завршен факултет, уверение 
за положен специјалистички испит, документ за 
стажот, лекарско уверение, извод на родени и уве-
рение за државјанство. 

Реизборот се врши за 4 години. 
Некомплетирани пријави со потребните доку-

менти нема да бидат земени предвид при разгле-
дувањето. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (512) 

Советот на Медицинскиот центар „Борис Кан-
чески" — Гостивар, на седницата одржана на 13. 
11. 1978 година распишува повторен 

К О Н К У Р С 

за пополнување (реизбор) на долунаведеното 
работно место и тоа: 

1. еден шеф на Одделот за превентивна детска 
заштита. 

Услови: 
За работното место шеф на одделот за превен-

тивна детска заштита потребно е да биде лекар 
специјалист — педијатар или лекар од општа прак-
тика со положен стручен испит и 3 години работно 
искуство. 

Предност имаат кандидатите што се во редовен 
работен однос во Медицинскиот центар „Борис Кан-
чески" — Гостивар. 

Кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-
курс потребно е да ги достават следните документи: 

1. молба таксирана со 4 динари таксена марка, 
2. доказ за завршена стручна подготовка и 
3. доказ за работно искуство. 
Конкурсот е отворен до пополнувањето на ра-

ботното место. 
Молбите се доставуваат до Медицинскиот цен-

, тар „Борис Канчески" — Гостивар. (499) 

Работничкиот совет на ООЗТ Болничко диспан-
зерска дејност и ООЗТ Општа и превентивна меди-
цина на Медицинскиот центар — Куманово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) раководители на служби: 

— Служба за заштита на здравјето на де-
цата 1 

— Лабораториска служба 1 

— Служба за кожно-венерични заболувања 1 

— Служба за физикална терапија 1 

— Хигиено-епидемиолошка служба 1 

Услови: 

Покрај општите услови предвидени во Законот, 
кандидатите треба да ги исполнуваат посебните: 

— да имаат завршено медицински факултет, 
положен специјалистички испит по соодветна спе-
цијализација со 5 години работно искуство. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молби со потребната документација се адреси-
раат и доставуваат до Советот на ООЗТ — Болнич-
ко-диспанзерска дејност на Медицинскиот центар 
— Куманово, соба бр. 39. (500) 

Советот на ООЗТ Институт за полјоделство и 
градинарство — Скопје при РО Земјоделски факул-
тет, на својата I редовна седница од 15. XI. 1978 
година 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С ^ 

за избор на еден помлад асистент по предметот 
производство на тутун 

Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-
те пропишани со Законот за високото образование 
на СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за 
по лј одел ство и градинарство — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат: 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, биографијата и списокот на струч-
ните и научните трудови се поднесуваат во 4 при-
мероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (501) 

СОДРЖИНА 
Страна 

503. Одлука за помилување на осудени лица 977 

504. Одлука за давање на кредитни олеснува-
ња на Текстилната фабрика „Снитекс" 
— Св. Николе — — — — — — — 977 

505. Одлука за утврдување локација за из-
градба на инвестиционен објект — ДВ од 
НО кУ Неготино—Бучим, на подрачјето 
на општините Неготино и Радовиш — — 978 
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506. Одлука за утврдување локација за из-
градба на инвестиционен објект — кла-
ница со придружни објекти на подрач-
јето на општина Куманово — — — — 978 

507. Решение за разрешување од должност 
потсекретар во Републичкиот секретари-
јат за урбанизам — — — — — — 97(3 

508. Правилник за организацијата и работата 
на судовите на честа за резервните воени 
старешини — — — — — — — — 978 
Упатство за пополнување на обрасци-
те 1—5 — — — — — — — — — 981 

509. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 151/77 од 26 октомври 1978 година 986 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Скопје 
349. Одлука за ослободување од обврската за 

уплата на придонес од доход на Репуб-
личката заедница на културата — — — 987 

350. Решение за распишување избори за из-
бор на членови на Одборот за самоуправ-
на работничка контрола на Републичката 
заедница на културата — — — — — 987 

351. Решение за распишување избори и за 
определување на денот на одржувањето 

на изборите за делегати во Одборот за 
самоуправна контрола на Републичката 
заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Скопје — — — — — 987 

352. Одлука за определување бројот на деле-
гатите и утврдување на делегатските еди-
ници во Одборот за самоуправна контро-
ла на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — 
Скопје — — — — — — — — — 988 

353. Одлука за ослободување од плаќање на 
данок и придонеси на работниците во 
дејноста на малото стопанство и во зем-
јоделството од ридско-планинските под-
рачја — — — — — — — — — 989 

354. Одлука за утврдување на надоместокот 
на трошоците за закоп на осигурено лице 989 
Охрид 

355. Одлука за усвојување на периодичната 
пресметка на Општинската заедница на 
здравството — Охрид за периодот јануа-
ри-септември 1978 година — — — — 989 

356. Одлука за ослободување од плаќање при-
донес за здравствено осигурување — — 989 
Виница 

357. Одлука за ослободување од пресметува-
ње и плаќање на придонес од доходот за 
ОСИЗ за социјална заштита за X, XI и 
ХИ месец 1978 година — — — — — 990 

358. Одлука за ослободување од пресметува-
ње и плаќање на придонеси од доходот 
за ОСИЗ на културата за X, XI и XII 
месец 1978 година — — — — — — 990 
Берово 

359. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за станбена изградба на Само-
управната интересна заедница на стану-
вањето — Берово (Пречистен текст) — 990 
Исправка на Колективниот договор за 
правата и обврските од работен однос на 
работниците на работа кај работодавачите 991 
Исправка на Одлуката за стапките и та-
рифите на придонесите за здравствено 
осигурување и стапките на посебните 
придонеси за користење на здравствената 
заштита во странство за 1978 година — 991 

1 декември 1978 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
ви ги препорачува следните изданија: 

ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУ-
НАЛНАТА ПОЛИТИКА 

од д-р Владимир Митков, професор на Правниот 
факултет — Скопје 
Цена 200 динари. 

УСТАВ НА СФРЈ И УСТАВ НА СРМ 
во една книга 
Цена 50 динари. 

ЗБИРКА ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
со објаснувања и упатства за примена во прак-
тиката 
Цена 100 динари. 

ЗБИРКА ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СР МАКЕДО-
НИЈА 

за периодот 1976 — 1980 година со експозе и со 
основни пропорции за развојот на СР Македо-
нија од 1976 до 1980 година 
Цена 45 динари. 

ЗБИРКА НА КРИВИЧНИТЕ ЗАКОНИ 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА 

со експозе 
— второ издание — 
во една збирка 
Цена 60 динари. 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ 

од д-р Ѓорѓи Цаца 
Цена 100 динари. 

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 
од д-р Александар Христов, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје 
Рецензија и предговор: проф. д-р Јован Ѓор-
ѓевиќ 
Цена 90 динари. 

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
(објавен во „Службен лист на СФРЈ" бр. 53/76) 
на македонски јазик 
Цена 62 динари. 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
— второ изменето и дополнето издание — 
Цена 65 динари. 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО 
РАБОТЕЊЕ 

со обрасци и прилози 
Цена 35 динари. 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 
Цена 30 динари. 

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
со објаснувања 
Цена 120 динари. 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА 
МАКЕДОНИЈА 

Цена 150 динари. 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари. 
Порачки прима Службата за претплата на 
Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, пошт. 
фах 51, а уплатите се вршат на жиро сметка 
40100-603-12498. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 
Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


